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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι η «Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμο-
ποιητικών Κυττάρων». Όπως είναι ευρέως γνωστό, οι κύριες ενδείξεις της αυτόλογης μεταμό-
σχευσης (ΑΜΑΑΚ) είναι τα λεμφώματα και το πολλαπλό μυέλωμα. Θέλοντας να επεκτείνουμε 
το πεδίο ενδιαφέροντος της ΑΜΑΑΚ, περιλαμβάνουμε, πλην των σαφών προαναφερομένων εν-
δείξεων, νεώτερες ή σπανιότερες εφαρμογές, που αφορούν όχι μόνο στις αιματολογικές κακο-
ήθειες αλλά και σε άλλα νοσήματα.

Τα πρώτα κεφάλαια συνοψίζουν τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τους μηχανισμούς κι-
νητοποίησης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τη χρήση νέων κινητοποιητικών παρα-
γόντων καθώς και την ανάπτυξη αλγορίθμου με στόχο την επιτυχή συλλογή μοσχεύματος. Στον 
συγκεκριμένο τομέα έχει παρατηρηθεί αλματώδης εξέλιξη.

Στη συνέχεια ακολουθούν κεφάλαια που συγκεντρώνουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελί-
ξεις στα λεμφώματα και το πολλαπλό μυέλωμα ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε σπανιότερες αι-
ματολογικές κακοήθειες, όπως η αμυλοείδωση, το σύνδρομο POEMS και η μακροσφαιριναιμία 
Waldenstrom. Ακολούθως συνοψίζεται η εφαρμογή της ΑΜΑΑΚ στις οξείες λευχαιμίες, νοσή-
ματα στα οποία ο ρόλος της δεν είναι σαφώς καθορισμένος. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα σύγ-
χρονα δεδομένα για τη χρήση της σε συμπαγείς όγκους στα παιδιά.

Αναφορικά με τις ευρύτερες εφαρμογές της ΑΜΑΑΚ, παρατίθενται σύγχρονες πληροφορίες 
σχετικά με τη γονιδιακή θεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
ως φορείς γονιδίων, κυρίως σε ανοσοανεπάρκειες. Ένας συναφής, ταχέως εξελισσόμενος το-
μέας έρευνας και θεραπείας αφορά στα μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία γειτνιάζουν και συ-
νεπικουρούν τα αιμοποιητικά κύτταρα στον μυελό των οστών.

Τέλος σχολιάζεται ο ρόλος της ΑΜΑΑΚ στα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως το σκληρόδερμα 
και η σκλήρυνση κατά πλάκας ενώ ολοκληρώνοντας, αναπτύσσεται η ενδεχόμενη συμβολή της 
χρήσης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου 
και της καρδιακής ανεπάρκειας.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εκδότες του Περιοδικού «Αίμα – Haema» της ΕΑΕ για την ανά-
θεση της επιμέλειας του παρόντος τεύχους. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους-συγγρα-
φείς των ανασκοπήσεων για την άρτια επιστημονική τους κατάρτιση, την οποία απέδωσαν με 
συνοπτικό, κριτικό αλλά και εύληπτο λόγο καθώς και για την άριστη συνεργασία τους. Επιπλέ-
ον, ευχαριστώ τη Γραμματεία του Περιοδικού, χωρίς τη συμβολή της οποίας, δεν θα ήταν εφι-
κτή η ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Αν και η ΑΜΑΑΚ δεν ανήκει στην καθημερινή κλινική πράξη όλων των Αιματολόγων, η 
σφαιρική ανάπτυξη του πεδίου αυτού, όπως αποτυπώνεται στο παρόν τεύχος, ελπίζω να φα-
νεί χρήσιμη.

Μαρία Αγγελοπούλου
Haema 2013; 4(3): ix
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Μηχανισμοί κινητοποίησης  
των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων

Παντελής Τσιρκινίδης1, Γεώργιος Μπούτσικας2, Μαρία Αγγελοπούλου3

ΠΕΡιληΨη: Έχοντας διανύσει περίπου 4 δεκαετίες από την παρατήρηση της κυκλοφορίας των αρχέ-
γονων αιμοποιητικών κυττάρων (AAK) στο ανθρώπινο αίμα μετά από χορήγηση χημειοθεραπείας ή/
και αυξητικών παραγόντων (με κύριο εκπρόσωπο τον G-CSF), η εντατική έρευνα έχει αποκαλύψει πλή-
θος κυττάρων, μορίων σηματοδοσίας και μηχανισμών που συμμετέχουν, τόσο στη διατήρησή των AAK 
στο μικροπεριβάλλον της νησίδας όσο και στην κινητοποίηση τους. καρποί της προόδου που συντε-
λέσθηκε στον τομέα αυτό είναι η καλλίτερη κατανόηση της φυσιολογίας και κινητικής των AAK και η 
εισαγωγή των CXCR4 ανταγωνιστών, δρώντες ως κινητοποιητικοί παράγοντες στην κλινική πράξη. η 
ανασκόπηση αυτή εστιάζει με περιεκτικό τρόπο στην οργάνωση της νησίδας των AAK και στους μη-
χανισμούς κινητοποίησης των HSC, παρουσιάζοντας πρόσφατα δεδομένα αναφορικά με τη συμμετοχή 
του οστίτη ιστού, του συμπαθητικού νευρικού συστήματος και των καναβιννοειδών και σφιγγολιπιδί-
ων στην «προσέλκυση» των AAK στο αίμα. Βέβαια, οι μηχανισμοί αυτοί αλληλοεπικαλύπτονται, χωρίς 
να έχει εξακριβωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν στην κινητοποίηση των ΑΑκ. 
Όμως, πρέπει να τονιστεί ότι το βασικό εναρκτήριο γεγονός στη διαδικασία αυτή αποτελεί ο G-CSF εί-
τε ο ενδογενής είτε ο εξωγενής, που προκαλεί έκπτυξη της μυελομονοκυτταρικής σειράς, η οποία οδη-
γεί στην επαγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων. Αυτά με τη σειρά τους οδηγούν στην διάσπαση των δεσμών 
των AAK με το στρώμα, και κυρίως του δεσμού SDF-1/CXCR4. το τελικό αποτέλεσμα είναι η μετα-
κίνησή τους στο αίμα.
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1Αιματολόγος, 401 ςτρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών 
2Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική κλινική και μονάδα με-

ταμόσχευσης μυελού των οστών, ΕκΠΑ
3Επίκουρη καθηγήτρια Αιματολογίας, Αιματολογική κλινική και μονά-

δα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, ΕκΠΑ
Διεύθυνση αλληλογραφίας: μαρία Αγγελοπούλου, Επίκουρη καθηγή-

τρια Αιματολογίας, Αιματολογική κλινική και μονάδα μεταμόσχευ-
σης μυελού των οστών, ΕκΠΑ, λαϊκό Νοσοκομείο, Αγίου Θωμά 
17, γουδί, Αθήνα, 11527, τηλ.: +30 2107456902, +30 6945232144,  
Fax: +30 210 7456698, E-mail: mkangelop@gmail.com

Aνασκόπηση

Εισαγωγή 
τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (AAK) [hemat-

opoietic stem cells, (HSC)], όρος που χρησιμοποιήθηκε 
για πρώτη φορά το 1909 από τον Alexander Maximov1, 
περιγράφονται ως πρόδρομα, αδιαφοροποίητα κύτταρα, 
ικανά να δώσουν γένεση σε όλα τα κύτταρα του αιμο-
ποιητικού και ανοσοποιητικού συστήματος, μέσω πολ-
λαπλασιασμού, διαφοροποίησης και ωρίμανσης. για να 
αποφευχθεί η αποθεματική «εξάντλησή» τους, είναι επιπλέ-
ον ικανά να αυτοανανεώνονται μέσω κυτταρικής διαίρε-

σης, πλην όμως αν αυτή συμβεί ανεξέλεγκτα θα οδηγήσει 
σε νεοπλασία. γίνεται αντιληπτό ότι χρειάζεται ένα εξει-
δικευμένο μικροπεριβάλλον στο οποίο να τηρείται αυστη-
ρά αυτή η ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ αυτοανανέωσης 
και διαφοροποίησης των ΑΑκ. Αυτή επιτυγχάνεται με 
ασύμμετρη κυτταρική διαίρεση: ένα ΑΑκ διαιρείται σε 
2 κύτταρα, εκ των οποίων το ένα παραμένει ως ΑΑκ και 
το άλλο μεταναστεύει στο κυρίως διαμέρισμα του μυελού 
οστών (μο) για να δώσει γένεση αιμοποιητικών πολυ-
δύναμων προβαθμίδων2,3. το περιβάλλον αυτό περιγρά-
φεται με τον όρο «νησίδα» των ΑΑκ (niche), έννοια που 
προτάθηκε από τον Ray Schofield το 19784.

Οι νησίδες των ΑΑΚ
Ανατομικά, οι νησίδες αυτές εδράζονται κυρίως πλησί-

ον της επιφάνειας του ενδόστεου των υμενογενών οστών 
και των επιφύσεων των χονδρογενών οστών και υποστη-
ρίζονται από διάφορα κύτταρα και μόρια του οστού, τα 
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οποία αναφέρονται γενικά ως «στρώμα». οι κύριοι εκ-
πρόσωποι του στρώματος είναι κύτταρα του οστίτη ιστού 
[οστεοβλάστες (οΒ), οστεοκλάστες (οC), οστεομακρο-
φάγα πλησίον των ενδοοστικών OB (OMAC), χονδρο-
κύτταρα, ινοβλάστες, λιποκύτταρα], δικτυοενδοθηλιακά 
κύτταρα (δενδριτικά κύτταρα, λεμφοκύτταρα, μακρο-
φάγα), ενδοθηλιακά κύτταρα, καθώς και αρχέγονα με-
σεγχυματικά κύτταρα (mesenchymal stem cells: MSC), 
μυοκύτταρα και κύτταρα του νευρικού ιστού. Εκτός των 
κυττάρων-παικτών, έχει αναγνωρισθεί η σημασία της εξω-
κυττάριας θεμέλιας ουσίας (extracellular matrix: ECM), 
καθώς και πλειάδας άλλων ουσιών, όπως ίνες κολλαγό-
νου και μέταλλα5.

Έχουν αναγνωρισθεί 3 τύποι νησίδων ΑΑκ: η εν-
δοοστική (ή οστεοβλαστική), η δικτυωτή και η αγγει-
ακή (ή ενδοθηλιακή). η πρώτη εδράζεται στο απώτερο 
όριο της επιφάνειας του ενδόστεου και αποτελείται κυ-
ρίως από τους «CD45 αρνητικούς, N-cadherin θετικούς 
- ατρακτοειδείς OB» (spindle-shaped N-cadherin+CD45- 
osteoblastic cells – SNO)5. οι SNO υποστηρίζονται από 
τα OMAC6,7. η δεύτερη αναπτύσσεται διάχυτα στο μο, 
σαν ένα «δίκτυο δεδομένων», και αποτελείται κυρίως από 
έναν περιορισμένο, ειδικό πληθυσμό δικτυοενδοθηλιακών 
κυττάρων, ονομαζόμενο «κύτταρα με άφθονη έκφραση 
χυμοκίνης CXCL12» (CXCL12-abundant reticular cells: 
CAR). η πλειοψηφία των CAR βρίσκεται σε στενή επαφή 
με ανοσιακά κύτταρα [Β-λεμφοκύτταρα, πλασματοκύττα-
ρα, πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα (pDC) και 
NK-λεμφοκύτταρα], με ενδοκολποειδικά ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα και με MSC που εκφράζουν νεστίνη (nestin, Nes+), 
μία πρωτεΐνη που εκφράζεται και στις προβαθμίδες των 
νευρικών κυττάρων και τα ενδοθηλιακά κύτταρα8. τέλος 
η τρίτη νησίδα αφορά ένα μικροπεριβάλλον σαφώς πιο 
πλούσιο σε οξυγόνο, με χαμηλότερη συγκέντρωση Ca++, 
στηριζόμενο σε ένα λεπτό στρώμα ενδοθηλιακών κυττά-
ρων των αγγειακών κολποειδών. Βασικός πρωταγωνιστής 
εδώ είναι τα ενδοθηλιακά κύτταρα προερχόμενα από το 
μυελικό στρώμα (BM-derived endothelial cells-BMEC), 
κύτταρα σε στενή συνάφεια με τα Nes+MSC και τα CAR 
και πιθανολογείται ως ο κύριος τύπος νησίδας στην πα-
θολογική εξωμυελική αιμοποίηση7-10.

ο αριθμός των ΑΑκ στον μο υπολογίζεται σε πο-
σοστό 0.005% όλων των κυττάρων ενώ οι αιμοποιητικές 
πολυδύναμες προβαθμίδες προσεγγίζουν το 0.1% (στον 
ενήλικα, η μάζα του μο είναι περίπου 2,6kg, με αριθ-
μό κυττάρων 123×1010). ςτον ομφάλιο λώρο ο αριθμός 
των ΑΑκ φθάνει έως και 23×109/ml5 ενώ στο αίμα εί-
ναι μόλις 4×103/ml (0.06% των εμπύρηνων κυττάρων)11. 
τα ΑΑκ στον άνθρωπο τυποποιούνται ανοσοφαινοτυ-
πικά ως CD34+, CD38-, CD45RA- και CD90+. Ωστό-
σο η μόνη απόδειξη της «ταυτότητας – ΑΑκ», δηλαδή 
της ικανότητας αυτοανανέωσης, γένεσης και διατήρη-
σης μακροχρόνιας αιμοποίησης, προέρχεται από in vivo 
λειτουργικές δοκιμασίες όπως οι long-term repopulat-

ing assay-LTRA, competitive repopulation unit (CRU) 
assay, SCID repopulating cell (SRC) assay και limiting 
dilution assay12.

Μηχανισμοί “σιώπησης”  
και αυτοπροστασίας των ΑΑΚ

οι νησίδες των ΑΑκ τα διατηρούν «σιωπηλά», δηλα-
δή εκτός κυτταρικού κύκλου. Περισσότερο από 70% των 
ΑΑκ βρίσκονται στη φάση G0 του κυτταρικού κύκλου 
ενώ μόλις 10% των υπόλοιπων προβαθμίδων είναι σιω-
πηλά13. Έχει καταδειχθεί ότι ένας σιωπηλός πληθυσμός 
των ΑΑκ (περίπου 30%) διαιρείται κάθε 145-193 ημέρες 
και ένας πιο ενεργός πληθυσμός διαιρείται κάθε 28-36 
ημέρες13. Προφανώς αναφερόμαστε αντίστοιχα στα «μα-
κράς διαρκείας» ΑΑκ (long-term, LT-HSC), ικανά να συ-
ντηρούν την αιμοποίηση από μήνες έως διά βίου, και στα 
«βραχείας διαρκείας» (short-term, ST-HSC), δρώντα για 
μερικές εβδομάδες. Υπολογίζεται ότι τα LT-HSC απαντώ-
νται στο μυελικό πληθυσμό με αναλογία 1/104 κύτταρα 
και ουσιαστικά τροφοδοτούν τη δεξαμενή των ST-HSC. 

τα LT-HSC αυτοπροστατεύονται από τις βλάβες του 
DNA περιορίζοντας τη συχνότητα της κυτταρικής τους 
διαίρεσης. οι μηχανισμοί επιδιόρθωσής του DNA κυρίως 
αφορούν τη μη-ομόλογη σύνδεση (non-homologous end-
joining: NHEJ)14. Ένα άλλο γνώρισμα των ΑΑκ είναι η 
δυνατότητα μεταφοράς εκτός των κυττάρων τοξικών ου-
σιών, μέσω ATP-εξαρτώμενων μεταφορέων, όπως ο Bcrp 
1)15. Άλλοι μηχανισμοί σιώπησης των ΑΑκ αποτελούν: α) 
η μοριακή ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου [κυκλίνες, κι-
νάσες εξαρτώμενες από κυκλίνη (cyclin-dependent kinas-
es: CDK), αναστολείς CDK (CDK inhibitors-CKIs)], β) η 
σηματοδοσία μέσω κυτοκινών [θρομβοποιητίνη (TPO), 
παραγόμενη από τους SNO, ο transforming growth factor 
β: TGF-β, παραγόμενος από ενδοθηλιακά και Schwann 
κύτταρα], γ) το μονοπάτι ουμπικιουιτίνης-πρωτεασώ-
ματος, δ) οι πολλαπλοί τρόποι μείωσης των δραστικών 
ριζών ο2 (reactive oxygen species-ROS): κινάση ATM, 
μονοπάτια P13K-Akt, mTOR, Mdm2/p53, παράγοντας 
HIF-1α (hypoxia-induced factor-1α)16, πρωτεΐνη Cripto17, 
ευόδωση της αυτοφαγίας των μιτοχονδρίων18,19, αύξηση 
των μεταγραφικών παραγόντων forkhead homeobox type 
0 (FoX0)20, οξυγενάση-1 της αίμης (heme oxygenase-1: 
HO-1)21, ε) η εξωκυττάρια συγκέντρωση Ca++ μέσω αντί-
στοιχων υποδοχέων στα ΑΑκ, τους CaRs (calcium-sensing 
receptors), στ΄) η οστεοποντίνη (osteopontin-OPN), πα-
ραγόμενη κυρίως από τους SNO16, και ζ) τα μονοπάτια 
Notch και Wnt (wingless-related integration)16,22.

Η σημασία της υποξίας
οι τροφικές αρτηρίες που διεισδύουν στον οστικό 

φλοιό, οδεύουν στο μυελώδη χώρο του οστού και κατό-
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πιν αποκτούν μία ιδιαίτερη σπειροειδή διάταξη στη μετά-
φυση. Περαιτέρω διαχωρίζονται σε αρτηριακά τριχοειδή, 
τα οποία εισέρχονται εντός των μυελικών κολποειδών, 
πλησίον του ενδόστεου23. Έχει βρεθεί ότι η μερική πίε-
ση του ο2 (pO2) υποδεκαπλασιάζεται, κατά την ελάχιστη 
απομάκρυνση των κυττάρων από το πλησιέστερο τριχο-
ειδές24. η μέση pO2 στον μο είναι περίπου 55mmHg και 
ο διάμεσος κορεσμός ο2 (SatO2) περίπου 87,5%25 ενώ η 
άρδευση των τριχοειδών στο ενδόστεο είναι εξαιρετικά 
αργή. Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει την υπεροχή/
σταθερότητα των μυελικών καλλιεργειών και τη διατήρη-
ση σιώπησης των ΑΑκ σε υποξικό περιβάλλον in vitro26. 
Πλην όμως η αιματική ροή στον μο υπολογίζεται πε-
ρίπου 0.2ml/min, πλησίον δηλαδή αυτής του εγκεφάλου 
(0.5ml/min), ο οποίος είναι ένα σαφώς οξυγονωμένο όρ-
γανο, και αρκετά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αιμα-
τική ροή του υποξικού λιπώδους ιστού (0.04ml/min)27,28. 
η παρατήρηση της μειωμένης pO2 στον μο (55mmHg) 
σε σχέση με το αρτηριακό αίμα (100mmHg) είναι απλά 
μία «φυσική» παρατήρηση, ακριβώς όπως και το ότι η 
μέση pO2 στον εγκέφαλο είναι 15-30mmHg29! Tέλος, δεν 
έχει τεκμηριωθεί μέχρι σήμερα η υπεροχή της ικανότη-
τας αυτοανανέωσης των ΑΑκ σε υποξικό περιβάλλον. η 
χρήση λοιπόν του όρου «υποξία» έχει νόημα σε σύγκρι-
ση μόνο με το αίμα30.

Επιπλέον, ο διαχωρισμός των 3 νησίδων ανατομικά 
γίνεται για λόγους κατανόησης, καθώς αγγεία και οστέ-
ινες επιφάνειες δεν απέχουν ποτέ περισσότερο από με-
ρικά μm. Είναι προφανές ότι οι νησίδες HSC δεν είναι 
«πόλεις-κράτη» και, έχοντας στόχο τη διατήρηση σταθε-
ρού αριθμού ΑΑκ σε όλες τις θέσεις και ανά πάσα στιγ-
μή, απελευθερώνουν με βραδύ ρυθμό «ελάχιστα» ΑΑκ 
στο αίμα. οι μηχανισμοί που διέπουν τη διακίνηση αυ-
τή καθώς και την πιο μαζική αύξηση των ΑΑκ στο αίμα 
σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις δεν είναι πλήρως 
κατανοητοί. Αντίθετα, η «προκλητή» κινητοποίησή τους 
έχει μελετηθεί λεπτομερέστερα αλλά δεν είναι ξεκάθα-
ρο εάν οι ίδιοι μηχανισμοί διέπουν και την “steady state” 
κινητοποίηση30,31.

Παρατηρήθηκε ότι σε ειδικές συνθήκες, όπως σε περι-
πτώσεις λευκοερυθροβλαστικής αντίδρασης, σε εξωμυελι-
κή αιμοποίηση και κατά την έξοδο από την αιματολογική 
τοξικότητα συνεπεία χημειοθεραπείας, συμβαίνει μία «μα-
ζική» έξοδος των ΑΑκ στο αίμα, φαινόμενο χρονικής δι-
άρκειας κυμαινόμενης από ώρες έως μερικές ημέρες. το 
φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως «κινητοποίηση» (κιΝ) 
και απέκτησε εξαιρετική σημασία λόγω της ευρείας θερα-
πευτικής εφαρμογής του στον τομέα της μεταμόσχευσης 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Πλέον ελάχιστες 
είναι οι περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο μο ως μό-
σχευμα, σε σημείο που αντικαταστάθηκε ο παλαιότερος 
όρος «μεταμόσχευση μυελού οστών».

Μηχανισμοί Κινητοποίησης των ΑΑΚ
η κατανόηση των μηχανισμών κιΝ των ΑΑκ προϋ-

ποθέτει βαθειά και λεπτομερή γνώση των αλληλεπιδρά-
σεων τους με τη νησίδα. μία συνοπτική παρουσίαση 
αυτών των αλληλεπιδράσεων φαίνεται στον Πίνακα12 . 
Πλην των κυττάρων, των υποδοχέων τους και των αντί-
στοιχων συνδετών που αναφέρονται στον πίνακα, στο 
ρεπερτόριο αυτό συμμετέχουν και διάφορες κυτοκίνες 
(M-CSF, G-CSF, GM-CSF, IL-1, IL-6, IL-11, IL-13, 
IFN-γ), μεταλλοπρωτεϊνάσες (matrix metalloproteinases-
MMPs), με κυριότερο εκπρόσωπο την MMP-9, και άλλα 

πίνακας. Υποδοχείς, συνδέτες και μόρια κυτταρικής 
προσκόλλησης που συμμετέχουν στην ομοιόσταση 
της νησίδας των ΑΑΚ 

Έκφραση από ΑΑΚ
Έκφραση από το 
μυελικό στρώμα

υποδοχείς Tie2 Ang-1
υποδοχείς Mpl TPO
υποδοχείς c-kit (CD117) SCF
υποδοχείς CXCr4 SDF-1 (CXCL12)
υποδοχείς TGF-β r TGF-β
υποδοχείς FGFr1-4 FGF
υποδοχείς Notch Jagged-1

PTH-r
υποδοχείς GrP78 Cripto
HIF-1α Cripto
N-cadherin N-cadherin
υποδοχείς BMP-r2A BMP
Ιντεγκρίνες VLA4 VCAM-1
υποδοχείς Frizzled Wnt (ECM)
υποδοχείς FLT-3 (CD135) FLT3 ligand
υποδοχείς Car Ca++ (ECM)
HCAM (CD44) Hyaluronan (ECM)
Ιντεγκρίνες LFA-1 ICAM-1
VEGF VEGFr
υποδοχείς Agrin-r Agrin proteogkycan 

(ECM)
υποδοχείς S1P1 S1P (διάχυτα)

Επεξηγήσεις: Ang-1: angiopoietin-1, SCF: stem cell factor, SDF-
1: stromal-derived factor-1, FGF: fibroblast growth factor, PTH-r: 
υποδοχέας παραθορμόνης, Cripto: γνωστή και ως teratocarcinoma 
derived growth factor-1 / TDGF-1), BMP: bone morphogenic pro-
tein, VLA4: very late antigen 4, VCAM-1: vascular cellular adhesion 
molecule-1, FLT-3: fms-like tyrosine kinase 3, HCAM: hyaluronan 
binding-cellular adhesion molecule, LFA-1: lymphocyte function-
associated antigen-1, VEGF: vascular endothelial growth factor, S1P: 
sphingosine-1-phosphate, ECM: extracellular matrix
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ένζυμα12,32. τέλος υπενθυμίζεται ότι τα κύτταρα που δι-
αθέτουν υποδοχέα G-CSFR (CD114) ανήκουν στη μυε-
λομονοκυτταρική σειρά, στην οποία κατατάσσονται και 
τα OMAC και τα μακροφάγα.

Πλην όμως τα δεδομένα αυτά προέρχονται από πει-
ράματα είτε in vitro ή in vivo σε πειραματόζωα. Έτσι, δεν 
είναι απολύτως βέβαιο ότι οι μηχανισμοί της κιΝ αντα-
ποκρίνονται πλήρως στον άνθρωπο. Επιπλέον πρέπει να 
γίνει κατανοητό ότι οι μηχανισμοί αυτοί αλληλοεπικαλύ-
πτονται, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η ακριβής αλληλουχία 
των γεγονότων της κιΝ. μία συνοπτική παρουσίαση των 
μηχανισμών αυτών αναπτύσσεται παρακάτω.

Ιστορική Αναδρομή
το 1976 οι Richman et al ανέφεραν αύξηση των ΑΑκ 

στο αίμα ασθενών υποβαλλόμενων σε χημειοθεραπεία33. 
Αργότερα παρατηρήθηκε παρόμοια αύξηση μετά από 
χορήγηση ανασυνδυασμένων αιμοποιητικών αυξητικών 
παραγόντων34.

Ακολούθως αναδείχθηκε ότι ο G-CSF και η χημει-
οθεραπεία (με κύριο εκπρόσωπο την κυκλοφωσφαμί-
δη, το εναρκτήριο λάκτισμα της οποίας ήταν η διάσωση 
μέσω αυτής της ποντικίσιας αιμοποίησης, κατόπιν μυε-
λοαφανιστικής θεραπείας με βουσουλφάνη) προκαλούν 
κιΝ με τους ίδιους μηχανισμούς, μια και η χημειοθερα-
πεία προκαλεί αύξηση του ενδογενούς G-CSF35. ο κύριος 
άξονας λοιπόν των μηχανισμών της κιΝ είναι ο G-CSF, 
πλην όμως υπάρχει επιπλέον το σενάριο ότι η χημειοθε-
ραπεία ειδικά, επιφέρει μείωση των αιμοποιητικών πολυ-
δύναμων προβαθμίδων πλησίον των ΑΑκ, γεγονός που 
ενεργοποιεί τη μετανάστευση των τελευταίων και την 
είσοδό τους σε κυτταρικό κύκλο32. γενικά όμως η επα-
γόμενη από την χημειοθεραπεία υπερπλασία των ΑΑκ 
και των αιμοποιητικών πολυδύναμων προβαθμίδων στον 
μο δεν οδηγεί σε κιΝ, άνευ συνέργειας με τον G-CSF35. 
Παράλληλα, και το «υποξικό stress» που επιφέρει η χη-
μειοθεραπεία παρατηρείται και στη χορήγηση G-CSF. 
κλείνοντας λοιπόν εδώ, τονίζεται ότι το κινητοποιητικό 
αποτέλεσμα της χημειοθεραπείας στηρίζεται μηχανιστι-
κά στην αύξηση του ενδογενούς G-CSF και αυξάνεται 
σαφώς συνεργικά με τη χορήγηση G-CSF36.

α. Ο ρόλος του G-CSF
η χορήγηση G-CSF (ή η αύξηση του ενδογενούς 

G-CSF) προκαλεί υπερπλασία και ωρίμανση της μυελι-
κής σειράς, ενώ παράλληλα επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στο μυελικό στρώμα με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση 
των ΑΑκ. τα γεγονότα αυτά οδηγούν στην κιΝ, η οποία 
στην κλινική πράξη μεταφράζεται σε αύξηση Χ60 των 
CD34+ κυττάρων στο ανθρώπινο αίμα36. τι αφήνουν πίσω 
τους τα ΑΑκ; Ένα μικροπεριβάλλον κατεστραμμένο από 
πρωτεάσες, «διάσπαση» της ενδοοστικής επιφάνειας με 

παροδική καταστολή της οστεοβλαστικής δραστηριότη-
τας, σοβαρή απώθηση των OMAC και των μακροφάγων 
και «αποσταθεροποιημένα» αγγεία με αυξημένη διαπε-
ρατότητα, υπεύθυνα για την μετακίνηση των ΑΑκ37-44.

Εντυπωσιακά, τα ΑΑκ στερούνται υποδοχέα 
G-CSF-R45, άρα η κινητοποίηση τους μέσω του G-CSF 
γίνεται με έμμεσους μηχανισμούς:

• Απευθείας ενεργοποίηση (και κατόπιν εκσεσημασμένη 
μείωση/απώθηση) των OMAC και των μακροφάγων 
(τα οποία φέρουν G-CSFR), γεγονός που καταστέλλει 
τους γειτνιάζοντες SNO, αλλά και τα Nes+ MSC και 
τα CAR, οδηγώντας στη μείωση έκφρασης και παρα-
γωγής SDF-1. ςε αυτό το σημείο εμπλέκεται σηματο-
δοσία από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (ςΝς) 
στους SNO, Nes+ MSC, CAR, OMAC και μακροφά-
γα, μέσω του G-CSF. η απευθείας λοιπόν στόχευση 
του G-CSF στα μονοκύτταρα/μακροφάγα φαίνεται 
να είναι το πρώτο βήμα7,46,47.

• Πρόκληση πρωτεολυτικής διάσπασης/κάθαρσης του 
SDF-1 (καθώς και πολλών άλλων χυμοκινών, κυτο-
κινών και υποδοχέων), η οποία οδηγεί σε απελευθέ-
ρωση των CXCR4 υποδοχέων των ΑΑκ με συνέπεια 
την αποδέσμευσή τους από το στρώμα. ταυτόχρο-
να παρατηρείται και παροδική μείωση των CXCR4 
στην επιφάνεια των ΑΑκ. το φαινόμενο αυτό φαίνε-
ται ότι προκαλείται από πρωτεάσες, επαγόμενες από 
τον G-CSF, μέσω ενεργοποίησης της μυελομονοκυτ-
ταρικής σειράς, συνεπικουρούμενο από ταυτόχρονη 
αποδόμηση ανασταλτών των πρωτεασών36.

• η πλέον μελετημένη πρωτεάση είναι η MMP-9. Πλην 
όμως ο κριτικός ρόλος της στην κιΝ δεν έχει επακρι-
βώς κατανοηθεί, καθώς η πλήρης πειραματική εξάλει-
ψη όλων των πρωτεασών δεν επηρεάζει καθόλου την 
κιΝ μέσω G-CSF στα ποντίκια48. Ίσως πιο σημαντική 
αναδεικνύεται η διπεπτιδάση CD26, η οποία, εκτός 
πολλών άλλων στόχων, αδρανοποιεί τον SDF-1 σε ανε-
νεργή μορφή και πειραματική της απώθηση ανέδειξε 
σαφώς μειωμένη κιΝ49. Διάφορες άλλες πρωτεάσες 
όπως καθεψίνη G και ελαστάση των ουδετεροφίλων 
έχουν επίσης συνδεθεί με την κιΝ. Επιπλέον πρωτε-
ϊνικά συστήματα που δραστηριοποιούνται στην KIN 
μέσω G-CSF είναι οι πρωτεΐνες του συμπληρώμα-
τος50 και το σύστημα ινωδόλυσης/πλασμινογόνου51, 
ο ακριβής ρόλος των οποίων δεν έχει αποσαφηνισθεί.

• με τον ίδιο μηχανισμό (πρωτεόλυση), προκαλείται 
αποδόμηση κυρίως του VCAM-1, αλλά και της φι-
μπρονεκτίνης και της OPN, με αποτέλεσμα τη μειω-
μένη κυτταρική προσκόλληση των ΑΑκ μέσω VLA4 
στο στρώμα και την επακόλουθη μετανάστευση τους. 
Παράλληλα, συμβαίνει και μια παροδική μείωση της 
έκφρασης της ιντεγκρίνης VLA4 στα ΑΑκ36,52.

• μετακίνηση των ΑΑκ και αιμοποιητικών πολυδύνα-
μων προβαθμίδων σε κεντρικότερες θέσεις στο μυε-
λικό διαμέρισμα, πλησίον του αγγειακού ενδοθηλίου, 
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λόγω ανάγκης καλύτερης οξυγόνωσης53.
• ισχυρή δράση του G-CSF ως αναστολέας επαναπρό-

σληψης νοραδρεναλίνης (αποδείχτηκε κινητοποιητική 
συνέργεια G-CSF και μη-ειδικού τρικυκλικού αντικα-
ταθλιπτικού, το οποίο δρα με αυτόν τον τρόπο)54. Αντί-
θετα, χημική συμπαθεκτομή/χορήγηση β-αναστολέων 
προκαλεί πειραματικά μείωση της επαγόμενης από 
τον G-CSF κιΝ στο ποντίκι55. Επίσης φαίνεται ότι 
η επίδραση του ςΝς, ευοδώμενη από τον G-CSF, 
επιδρά στα Nes+ MSC, τα CAR και τους SNO, έτσι 
ώστε μειώνεται σημαντικά η παραγωγή του SDF-156. 
το ςΝς επιδρά απευθείας στα ανθρώπινα ΑΑκ, μέ-
σω β-αδρενεργικών υποδοχέων και υποδοχέων ντο-
παμίνης που φέρονται στην επιφάνειά τους, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται κατόπιν χορήγησης G-CSF, μέ-
σω του μονοπατιού Wnt57. Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι 
η β2-αδρενεργική σηματοδοσία αυξάνει την έκφρα-
ση των υποδοχέων βιταμίνης D στους SNO, γεγονός 
αναγκαίο στην G-CSF κιΝ58.
Είναι φανερό ότι στην επαγόμενη από G-CSF κινη-

τοποίηση, οι 2 μηχανισμοί παρεμπόδισης των δεσμών 
SDF-1 / CXCR4 και VCAM-1 / VLA4 δραστηριοποιού-
νται μερικώς και όχι ολοκληρωτικά, μια και συγχορήγηση 
G-CSF + CXCR4 ανταγωνιστών ή G-CSF + anti-VLA4 
αντισώματος, επιφέρουν συνεργικό και δυναμικότερο κι-
νητοποιητικό αποτέλεσμα36.

β. Ο ρόλος του άξονα SDF-1/CXCr4
οι νεοεισαχθέντες στην κλινική πράξη ανταγωνι-

στές του CXCR4 με κύριο εκπρόσωπο το plerixafor 
(AMD3100), διασπούν τον άξονα SDF-1/CXCR4. για 
τον μηχανισμό δράσης του έχουν προταθεί οι εξής υποθέ-
σεις: α) η αναστολή των υποδοχέων CXCR4 οδηγεί στην 
απώλεια της ευαισθησίας των ΑΑκ στον SDF-1. κατό-
πιν τούτου είτε προσελκύονται στο αίμα μέσω ενός θε-
τικού ερεθίσματος (με κύριο υποψήφιο το σφιγγολιπίδιο 
S1P), είτε απωθούνται από τον μο ή παθητικά περνούν 
στην κυκλοφορία. β) κατόπιν χορήγησης plerixafor, τα 
ΑΑκ διατηρούν μεν την ευαισθησία τους στον SDF-1, 
πλην όμως το φάρμακο στοχεύει μόνο στα κύτταρα του 
στρώματος που παράγουν SDF-1, και ελαττώνοντας τα 
επίπεδά του, προκαλεί κιΝ. Αρκεί μία μικρή έως μέτρια 
μείωση των επιπέδων του SDF-1 στον μο για να αρχί-
σει η έξοδος των ΑΑκ. γ) το plerixafor δεν προκαλεί κιΝ 
αλλά παγιδεύει τα ΑΑκ στο αίμα, τα οποία διακινούνται 
«αυθόρμητα», και παρατείνει τη διαμονή τους εκεί, πλην 
όμως για να εξηγηθούν οι υψηλές τιμές των CD34+ κυτ-
τάρων στο αίμα θα πρέπει η αυθόρμητη αυτή κινητική 
των ΑΑκ να είναι εξαιρετικά ταχεία30.

Έχοντας ήδη περιγράψει τους βασικούς μηχανισμούς 
διάσπασης του δεσμού SDF-1/CXCR4 μέσω του G-CSF 
και των CXCR4 ανταγωνιστών, επισημαίνεται ότι η βα-
σική διαφορά τους είναι η εξαιρετικά ταχύτερη και απο-

δοτικότερη κιΝ με τους CXCR4 ανταγωνιστές. Επιπλέον 
η υπερπλασία της μυελικής σειράς δεν παρατηρείται στη 
χρήση των τελευταίων36. Όμως έχει αποδειχθεί ότι η 
υπερπλασία δεν είναι αναγκαία για την κιΝ: πειράματα 
σε πιθήκους που κινητοποιήθηκαν με CXCL2 (Growth-
regulated protein beta:GROβ) και σε ποντίκια κινητοποι-
ούμενα με IL-8, απέδειξαν σημαντική υπερπλασία του 
μο αλλά πτωχή κιΝ35,59. 

γ.  Ο ρόλος των λιπαρών οξέων,  
των προσταγλανδινών  
και των ενδοκανναβινοειδών
ο άξονας SDF-1 / CXCR4 φαίνεται ότι επηρεάζεται 

και από τα σφιγγολιπίδια, με κύριο εκπρόσωπο τη S1P 
(πλούσια παραγωγή από τα ερυθρά αιμοσφαίρια)60. η 
έρευνα στον τομέα αυτό είναι υπερεντατική, και υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι μέσω των υποδοχέων της στα ΑΑκ, 
η S1P ρυθμίζει τη χημειοταξία τους μεταξύ μο, αίμα-
τος και ιστών. Χαρακτηριστικά αυξάνεται στο αίμα, ενώ 
μειώνεται στο μο στην κινητοποίηση και επιπρόσθετα 
αναστέλλει τον SDF-1 μέσω του μονοπατιού p38/Akt/
mTOR61,62. Επιπλέον, πειραματική εξάλειψη των υπο-
δοχέων S1P1 οδηγεί σε μειωμένη κινητοποίηση μέσω 
CXCR4 ανταγωνιστών σε ποντίκια ενώ σε άλλο πείρα-
μα, ενδοφλέβια χορήγηση αγωνιστών S1P1 οδηγεί σε 
αύξηση της CXCR4 κιΝ63,64. Εκτός από τα σφιγγολιπί-
δια, η προσταγλανδίνη PGE2 ρυθμίζει την έκφραση του 
CXCR4 στα ΑΑκ και βοηθά στην προσέλκυση τους από 
τον SDF-1 στον μο65. Αντίθετα από αυτήν, τα ενδοκαν-
ναβινοειδή, μέσω των υποδοχέων τους που εκφράζονται 
διάχυτα στο μο, προκαλούν μείωση διαφόρων μορίων 
κυτταρικής προσκόλλησης και των υποδοχέων CXCR4, 
οδηγώντας σε συνεργική με τον G-CSF κιΝ66. Εντυπω-
σιακά, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ουσίες αυτές οδηγούν 
σε ενδογενή αύξηση του G-CSF67, ενώ είναι γνωστό ότι 
οι υποδοχείς των κανναβινοειδών συνδέονται με τους 
β2-αδρενεργικούς υποδοχείς και μεταφέρουν ερεθίσμα-
τα του ςΝς68.

δ.  Ο ρόλος των ιντεγκρινών  
(άξονας VCAM-1 / VLA-4)
οι ιντεγκρίνες είναι ετεροδιμερείς διαμεμβρανικοί υπο-

δοχείς αποτελούμενοι από α και β υπομονάδες, έχοντας 
τη χαρακτηριστική ιδιότητα να μεταφέρουν ενδοκυττά-
ρια και εξωκυττάρια σήματα. ο ρόλος τους είναι η ρύθ-
μιση του κυτταρικού σχήματος, της προσκόλλησης, της 
μετανάστευσης, πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης. 
η ιντεγκρίνη VLA-4 εκφράζεται στα ΑΑκ και εξυπηρε-
τεί την κυτταρική τους προσκόλληση στο στρώμα μέσω 
σύνδεσης κυρίως με το VCAM-1, τη φιμπρονεκτίνη και 
την OPN. μελέτες σε ποντίκια, ανώτερα θηλαστικά και 
ανθρώπους απέδειξαν ότι η χρήση μονοκλωνικού αντι-
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σώματος anti-VLA-4 είτε η εξάλειψη του ή εξάλειψη των 
συνδετών του απέδωσαν ισχυρό κινητοποιητικό αποτέ-
λεσμα69. Βέβαια, η κάθαρση του VCAM-1 στο μυελικό 
στρώμα και η μείωση της έκφρασης VLA-4 στα κινητο-
ποιημένα ΑΑκ παρατηρούνται και στην κιΝ από G-CSF 
και CXCR4 ανταγωνιστές, φαινόμενο που ίσως δεν επι-
τρέπει τη θεώρηση του άξονα VCAM-1/VLA-4 ως αυτό-
νομου κινητοποιητικού μηχανισμού. για την OPN αξίζει 
να αναφερθεί ότι πειραματική της εξάλειψη οδηγεί σε εν-
δογενή ή/και μέσω χορήγησης G-CSF κιΝ70.

ε. Ο ρόλος του άξονα SCF/c-kit
ο SCF είναι μία σημαντική χυμοκίνη που παράγε-

ται από τους SNO και τα CAR. η ενεργή του μορφή εί-
ναι διαμεμβρανική και συνδέεται με τον υποδοχέα c-kit 
των ΑΑκ. ο υποδοχέας αυτός (CD117), είναι τύπου III 
τυροσινικής κινάσης και εκφράζεται στα ΑΑκ, τα EPC 
(endothelial progenitors cells) και τα MSC. Διαδραματί-
ζει σημαντικό ρόλο στην εμβρυονική αιμοποίηση, την 
κυτταρική ωρίμανση και διαφοροποίηση καθώς και στην 
αγγειογένεση, συνδεόμενος με τον SCF, που εκφράζεται 
στο μυελικό στρώμα και το ενδοθήλιο.

 Πειραματική εξάλειψη του c-kit σε ποντίκια κινητο-
ποιούμενα με ant-VLA-4 ή plerixafor οδήγησε σε ελάτ-
τωση της κιΝ, γεγονός που καταδεικνύει την σημασία 
του στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο ο ακριβής του ρόλος 
δεν είναι διευκρινισμένος, καθώς τόσο η ενεργοποίηση 
όσο και η αναστολή της δραστικότητας του c-kit οδη-
γούν σε κιΝ των ΑΑκ. Επιπρόσθετα η σύνδεση του με 
τον SCF μόνη της δεν επαρκεί για να εξηγήσει το ρόλο 
του στην κινητοποίηση71.

στ. Ο ρόλος των οστεοκλαστών (OC)
Χορηγώντας RANKL [receptor activator of NF-κB 

ligand, κυτοκίνη ανήκουσα στην υπερ-οικογένεια TNF 
(tumor necrosis factor)] σε ποντίκι, αναδείχθηκε μία ανα-
μενόμενη αύξηση οστεοκλαστικής δραστηριότητας (λό-
γω του υποδοχέα RANK που φέρουν οι OC), ταυτόχρονα 
όμως παρατηρήθηκε σημαντική κιΝ ΑΑκ72. ςτο ίδιο πεί-
ραμα, αναστολή των OC μέσω χορήγησης καλσιτονίνης 
επέφερε μείωση της επαγόμενης από G-CSF κιΝ. Προ-
τάθηκε ότι οι OC παράγουν πρωτεολυτικά ένζυμα, όπως 
η καθεψίνη κ, τα οποία αποδομούν σημαντικούς δεσμούς 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ νησίδας και HSC, ευνοώντας 
την έξοδο των τελευταίων. Πλην όμως, άλλες μελέτες σε 
ποντίκια και ανθρώπους έχουν δείξει ότι η αύξηση της 
οστεοκλαστικής δραστηριότητας και της οστικής απορ-
ρόφησης καθώς και των OC στην G-CSF κιΝ, συμβαίνει 
μερικές ημέρες αργότερα από το τυπικό peak στον άνθρω-
πο των 4-5 ημερών73. Επιπρόσθετα, χορήγηση διφωσφο-
νικών, τα οποία αναστέλλουν τους OC δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την ποντικίσια G-CSF κιΝ αλλά αντίθετα μία 
μελέτη κατέληξε στο αντίθετο αποτέλεσμα7, καθιστώντας 
αινιγματικό τον κινητοποιητικό ρόλο των OC.

μελέτη προερχόμενη από το τμήμα μας στον ορό 
ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες που κινητοποιήθη-
καν με G-CSF+/- χημειοθεραπεία κατέδειξε τον σημαντι-
κό ρόλο του οστίτη ιστού στη διαδικασία της κιΝ. Έτσι 
βρέθηκε ότι ο λόγος RANKL / OPG (osteoprotogerin: δρα 
ως αρνητικός συνδέτης του RANK) αυξάνεται σημαντικά 
στην κιΝ, γεγονός που υποδηλώνει ενεργοποίηση των OC. 
Εντυπωσιακά όμως, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη αύξη-
ση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας. Αντίθετα παρα-
τηρήθηκε σημαντική αύξηση της bone specific alkaline 
phosphatase (bALP) – ενζύμου που παράγεται από τους 
οστεοβλάστες και που αποτελεί τον πλέον ευαίσθητο δεί-
κτη της οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Παράλληλα η 
σημαντική μείωση του λόγου Ang-1/Ang-2 απεκάλυψε 
ότι η αποσταθεροποίηση του αγγειακού ενδοθηλίου είναι 
σημαντικός μηχανισμός στην κιΝ. Επιπλέον προέκυψε 
ότι οι «πτωχοί» κινητοποιητές παρουσίαζαν αυξημένη 
οστεοκλαστική δραστηριότητα και χαμηλότερα επίπεδα 
Ang-1 προ της έναρξης του κινητοποιητικού σχήματος. 

ζ. Ο ρόλος της υποξίας
κεντρικός ρυθμιστής της υποξίας στην ενδοοστική 

νησίδα των ΑΑκ είναι ο HIF-1. Πρόκειται για έναν με-
ταγραφικό παράγοντα, σε μορφή ετεροδιμερούς πρωτε-
ΐνης, αποτελούμενης από τον HIF-1α, που συνδέεται με 
το ο2 και τον HIF-1β74. ςε συνθήκες επαρκούς οξυγόνω-
σης, ο HIF-1α είναι υδροξυλιωμένος και, σε αυτήν την 
κατάσταση, αναγνωρίζεται από την ογκοκατασταλτική 
πρωτεΐνη von Hippel-Lindau (VHL), η οποία οδηγεί στην 
αποδόμηση του συμπλέγματος μέσω ουμπικιουιτίνης-
πρωτεασώματος75. ςε συνθήκες υποξίας, η υδροξυλίωση 
του HIF-1α δεν συμβαίνει, και ο πλήρως ετεροδιμερής 
HIF-1 συνδέεται με γονιδιακούς τόπους απάντησης στην 
υποξία (hypoxia response elements: HRE) αρκετών γονι-
δίων στόχων και ξεκινά τη μεταγραφική του δράση75,76. 
η δράση αυτή είναι απαραίτητη, όπως προαναφέρθηκε, 
για την αντιμετώπιση των ROS που αυξάνονται σε συν-
θήκες υποξίας. Έτσι ο HIF-1 προστατεύει τα ΑΑκ και 
συμβάλλει στην διατήρηση της σιώπησής τους.

κατά τη διάρκεια της κιΝ με G-CSF επάγεται η έκ-
φραση του HIF-1α στον μο77. Αντίθετα στο αίμα εθελο-
ντών δοτών HSC μετά από G-CSF είναι υδροξυλιωμένος 
(ανενεργός)78. Mελέτες ανέδειξαν ότι ενεργοποίηση του 
mTOR και επακόλουθη αύξηση των ROS στα ΑΑκ προ-
άγει την κινητοποίησή τους ενώ αναστολή του mTOR με 
ραπαμυκίνη αναστέλλει την κιΝ, προτείνοντας ότι ένα 
«κριτικό» επίπεδο ROS (και προφανώς HIF-1α) είναι 
αναγκαίο για επαρκή KIN79,80.

Επίλογος
οι μηχανισμοί της κινητοποίησης των ΑΑκ στον άν-

θρωπο είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι και ελάχιστα αποσαφη-
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νισμένοι. η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να εξηγηθεί με 
αποκλειστικά μηχανιστικό τρόπο, ενώ τα προτεινόμενα 
συστήματα δεν δρουν αυτόνομα, αλλά συμπληρωματικά. 
ο κατάλογος των κυττάρων, μορίων και σηματοδοτικών 
οδών διευρύνεται διαρκώς, καθιστώντας τη δημιουργία 
«ενός ενιαίου μοντέλου» μηχανισμού κινητοποίησης αδύ-
νατη. Εκτός από τη διάσπαση των δεσμών ΑΑκ και νησί-

δας, φαίνεται ότι το αίμα, το ενδοθήλιο, το συμπαθητικό 
νευρικό σύστημα και ο οστίτης ιστός συμμετέχουν ή/και 
καθορίζουν την διαδικασία της μετανάστευσης των HSC 
εκτός του μυελού των οστών. η κατανόηση των μονοπα-
τιών αυτών είναι το αντικείμενο της σύγχρονης έρευνας 
και ίσως οδηγήσει στην ανάδειξη φαρμακευτικών ουσι-
ών χρήσιμων στην κλινική πράξη.
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ABSTRACT: Following chemotherapy and/or the administration of growth factors, such as G-CSF, the 
increased circulation of hematopoietic stem cells (HSC) in human blood has been well documented and 
studied. A number of cells, markers and mechanisms involved in the preservation and mobilization of 
the HSC have been identified through research over the last four decades. This review aims to systemati-
cally present the structure of the HSC “niche” and elucidate the mechanisms of their mobilization, based 
on current data. However, this field is constantly evolving and new pathways and molecules, such as the 
sympathetic system, the bone tissue, cannabinoids and sphingolipids have been shown to contribute to 
the mobilization process of HSC. Understanding the importance and the possible primary pathophysio-
logic role of each pathway is rather difficult, since they share various overlapping components. In every-
day clinical practice, CXCR4 antagonists are now being used as mobilization agents in order to improve 
HSC mobilization and collection. It appears that the primary initiating event for the mobilization of HSC 
is chemotherapy-induced endogenous G-CSF production or exogenous G-CSF administration. G-CSF 
induces proliferation and expansion of the myelomonocytic series, which leads to proteolytic enzyme ac-
tivation. These enzymes result in disruption of various receptor-ligand bonds, such as the SDF-CXCR4, 
that leads to the disanchorage of HSC from the bone marrow stroma and their free circulation in blood.
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Κινητοποίηση και συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Πρακτικές συστάσεις και νεότερα δεδομένα

Παναγιώτης Τσιριγώτης1, Κωνσταντίνος Γκίρκας2

ΠΕΡιληΨη: Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (stem cells) και δεσμευμένοι προ-γεννήτορες κυκλοφο-
ρούν συνεχώς μεταξύ περιφερικού αίματος και μυελού. ο αριθμός των αρχέγονων κυττάρων στο περιφε-
ρικό αίμα υπό συνθήκες ηρεμίας είναι πολύ μικρός, όμως σε ειδικές καταστάσεις, όπως μετά χορήγηση 
αυξητικού παράγοντα των κοκκιοκυττάρων (G-CSF), ή στη φάση ανάπλασης μετά από χημειοθεραπεία 
(ΧμΘ), μεγάλος αριθμός αρχέγονων κυττάρων κινητοποιείται στο περιφερικό αίμα. κινητοποιημένα 
στο περιφερικό αίμα αρχέγονα κύτταρα (ΑκΠΑ), δυνατόν να δώσουν πλήρη αναγέννηση του αιμοποι-
ητικού ιστού και να διασώσουν ένα ζώο μετά από μυελοαφανιστική ΧμΘ. Πράγματι, τις τελευταίες 
δεκαετίες παρατηρήθηκε διαρκώς αυξανόμενη χρήση των ΑκΠΑ σαν πηγή αιμοποιητικών stem cells 
και σήμερα έχουν πλήρως υποκαταστήσει τη χρήση των μυελικών μοσχευμάτων στην αυτόλογη μετα-
μόσχευση. για κινητοποίηση και συλλογή των ΑκΠΑ χρησιμοποιείται G-CSF με ή χωρίς προηγηθεί-
σα ΧμΘ. η επάρκεια των ΑκΠΑ προσδιορίζεται με την μέτρηση του απόλυτου αριθμού των CD34+ 
κυττάρων που περιέχονται στο μόσχευμα. ικανοποιητική θεωρείται δόση CD34+ >5×106/kg, ενώ η μι-
κρότερη αποδεκτή δόση είναι 2×106/kg. ςημαντικός αριθμός ασθενών αδυνατούν να επιτύχουν ικανο-
ποιητική συλλογή CD34+ κυττάρων και χαρακτηρίζονται με τον όρο «πτωχοί κινητοποιητές». για την 
αντιμετώπιση ασθενών αυτών σήμερα χρησιμοποιείται το plerixafor το οποίο λειτουργεί σαν ανταγωνι-
στής του υποδοχέα CXCR4. το plerixafor είναι αποτελεσματικό στο 70% ασθενών οι οποίοι απέτυχαν 
ικανοποιητική κινητοποίηση με τη χρήση G-CSF. η πρώιμη αναγνώριση των «πτωχών κινητοποιητών» 
και η άμεση χορήγηση plerixafor σε ασθενείς με ανεπαρκή κινητοποίηση αποτελεί λογική προσέγγιση 
και πιθανόν να συμβάλλει στη μείωση του κόστους και του χρόνου της διαδικασίας.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή – Ιστορική αναδρομή 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 ήταν γνωστό ότι 

αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (AAK) (stem cells) ικανά 
να δώσουν γένεση στην αιμοποιία κυκλοφορούσαν υπό 
φυσιολογικές συνθήκες στο περιφερικό αίμα1. ο μικρός 
αριθμός των κυκλοφορούντων AAK εμπόδισε την χρή-
ση τους για πολλά χρόνια και είχε σαν αποτέλεσμα την 

επιλογή του μυελού των οστών σαν την προσφορότερη 
πηγή ικανού αριθμού stem cells για κλινική εφαρμογή.

ςτις αρχές της δεκαετίας του 1960 αναπτύχθηκαν οι 
συσκευές και οι τεχνικές αιμαφαίρεσης που έδωσαν τη 
δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων αίματος 
και τη συλλογή ικανού αριθμού μονοπύρηνων κυττάρων 
από το περιφερικό αίμα. ςτα τέλη της δεκαετίας του 1960 
στο MD Anderson έγινε η πρώτη επιτυχημένη προσπά-
θεια συλλογής μεγάλου αριθμού προγονικών κυττάρων 
περιφερικού αίματος (GM-CFU)2.

ςτα μέσα της δεκαετίας του 1970 έγινε η πρώτη προ-
σπάθεια αυτόλογης εγκατάστασης της αιμοποιίας μετά 
από μυελοαφανιστική θεραπεία με τη χρήση ΑΑκ περι-
φερικού αίματος. ςτους ασθενείς έγινε χορήγηση ολικού 
αίματος από τους μονο-ωικούς αδελφούς τους, και στις 
δύο περιπτώσεις δεν προέκυψε αποκατάσταση της αιμο-
ποιίας και χρειάστηκε να χορηγηθεί μυελικό μόσχευμα για 
διάσωση3. η αποτυχία αποκατάστασης αποδόθηκε αργό-
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τερα στον μικρό αριθμό των χορηγηθέντων ΑΑκ που πε-
ριέχονται στο περιφερικό αίμα σε συνθήκες «ηρεμίας». 

ςτα μέσα της δεκαετίας του 1980 έγιναν οι πρώτες 
επιτυχείς αυτόλογες μεταμοσχεύσεις με την χρήση περι-
φερικού αίματος. τα προγονικά κύτταρα συλλέγονταν με 
την βοήθεια μηχανημάτων αφαίρεσης, καταψύχονταν και 
φυλάσσονταν σε υγρό άζωτο. η συλλογή ικανού αριθ-
μού απαιτούσε τη διενέργεια πολλαπλών συλλογών και 
επεξεργασία μεγάλων όγκων αίματος αφού γινόταν σε 
συνθήκες «ηρεμίας» και χωρίς την προηγούμενη χρήση 
αυξητικών παραγόντων ή χημειοθεραπείας4.

η προκλητή αύξηση των κυκλοφορούντων ΑΑκ με 
σκοπό τη συλλογή τους για ιατρικούς σκοπούς περιγρά-
φεται με τον όρο κινητοποίηση. οι μηχανισμοί μέσω 
των οποίων επιτελείται η κινητοποίηση των προγονι-
κών κυττάρων στο περιφερικό αίμα αναλύονται διεξο-
δικά σε έτερο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους. το 1988 
δημοσιεύτηκαν οι πρώτες μελέτες επιτυχούς κινητοποί-
ησης και συλλογής με τη χρήση αυξητικού παράγοντα5. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η χρήση περιφερι-
κού αίματος απέκτησε ευρεία εφαρμογή με αποτέλεσμα 
τελικά να υποκαταστήσει πλήρως το μυελικό μόσχευμα 
στην αυτόλογη μεταμόσχευση6.

πώς εκτιμάται η επάρκεια του 
μοσχεύματος; 

η επάρκεια των αιμοποιητικών μοσχευμάτων εκτιμάτο 
παλαιότερα με τον ποσοτικό προσδιορισμό του αριθμού 
των αποικιών GM-CFU, ενώ σήμερα με τη μέτρηση του 
αριθμού των CD34+ κυττάρων που εμπεριέχονται στο 
μόσχευμα7,8. Να σημειωθεί ότι καμία εκ των 2 μεθόδων 
δεν προσδιορίζει με ακρίβεια την επάρκεια σε πραγματι-
κά ΑΑκ. η ακριβής μέτρηση των αληθών ΑΑκ που πε-
ριέχονται σε ένα μόσχευμα είναι αδύνατη με τα σημερινά 
δεδομένα. ο προσδιορισμός των GM-CFU αναφέρεται 
σε προγεννήτορες της μυελικής σειράς. ο αντιγονικός 
δείκτης CD34 δεν εκφράζεται μόνο επί των ΑΑκ, αλλά 
εκφράζεται και στην επιφάνεια ωριμότερων και δεσμευ-
μένων προγονικών κυττάρων. Επιπλέον είναι γνωστό ότι 
ανιχνεύονται και CD34-αρνητικά ΑΑκ. Δεν είναι γνωστό 
εάν η απουσία του CD34 από την επιφάνεια υποπληθυ-
σμού των ΑΑκ αποτελεί παροδικό ή μόνιμο φαινόμενο. 
Υπολογίζεται ότι μόνο μικρό ποσοστό (1%) των CD34+ 
θετικών κυττάρων αντιπροσωπεύει αληθώς «γνήσια» 
ΑΑκ9,10. Παρ’ όλ’ αυτά, όπως έχει προκύψει από την 
κλινική πράξη, η μέτρηση των GM-CFU και των CD34+ 
συσχετίζεται άμεσα με την αιματολογική αποκατάσταση 
και για αυτόν τον λόγο αντανακλά έμμεσα την επάρκεια 
του μοσχεύματος σε ΑΑκ. ο προσδιορισμός των GM-
CFU απαιτεί ημιστερεές καλλιέργειες, οι οποίες χρήζουν 
10-14 ημέρες για να εκτιμηθεί ο αριθμός των αποικιών, 
στην καλλιέργεια, ενώ μειονεκτεί αναφορικά με την ακρί-

βεια και την επαναληψιμότητα της μεθόδου. Αντίθετα η 
μέτρηση των CD34+ κυττάρων με κυτταρομετρία ροής, 
γίνεται με τη χρήση προτυπωμένων πρωτοκόλλων, έχει 
εξαιρετική ακρίβεια και επαναληψιμότητα, και τα αποτε-
λέσματα δίδονται άμεσα11. μελέτες στις οποίες έγινε ταυ-
τόχρονη μέτρηση των αποικιών GM-CFU με τον αριθμό 
των CD34+ έχουν δείξει ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση 
μεταξύ των 2 μετρούμενων μεταβλητών. ςυγκεκριμένα 
100 CD34+/μl αντιστοιχούν σε 5.000 αποικίες GM-CFU/
ml μετρημένες την ημέρα +14 της καλλιέργειας12. ςήμε-
ρα η μέτρηση των CD34+κυττάρων με κυτταρομετρία 
ροής είναι η καθιερωμένη μέθοδος εκτίμησης της επάρ-
κειας των αιμοποιητικών μοσχευμάτων και έχει πλήρως 
υποκαταστήσει την μέτρηση των αποικιών GM-CFU.

Επάρκεια μοσχεύματος και αιματολογική 
αποκατάσταση

η ταχύτητα με την οποία επιτελείται η αιματολογική 
αποκατάσταση μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση εξαρ-
τάται από αρκετούς παράγοντες μεταξύ των οποίων ένας 
εκ των σπουδαιότερων είναι η «δόση» του μοσχεύματος 
όπως αυτή εκτιμάται με τις μεθόδους που προαναφέρθη-
καν. Πλήθος μελετών έχει δείξει ότι όσο αυξάνει ο αριθ-
μός των χορηγηθέντων CD34+ κυττάρων τόσο μικρότερη 
είναι η διάρκεια της μυελικής απλασίας13-18. ημέρα απο-
κατάστασης (εμφύτευσης) των ουδετερόφιλων θεωρείται 
η 1η ημέρα μετά τη μεταμόσχευση όπου τα ουδετερόφι-
λα είναι >500/μl. Αντίστοιχα η ημέρα εμφύτευσης των 
αιμοπεταλίων θεωρείται η 1η ημέρα από 3 συνεχόμενες 
ημέρες με ΑμΠ >20.000/μl χωρίς μετάγγιση. οι πλέον 
αντιπροσωπευτικές μελέτες που ερευνούν τη συσχέτιση 
μεταξύ του αριθμού των CD34+ κυττάρων και της εμ-
φύτευσης περιγράφονται στον Πίνακα 1.

Από την προσεκτική ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας προκύπτουν οι κάτωθι διαπιστώσεις: 1) η ταχύτη-
τα αποκατάστασης μειώνεται στατιστικά με την άνοδο 
του αριθμού των CD34+ κυττάρων μέχρι δόσης 10×106/
kg, 2) η περαιτέρω αύξηση πέραν ενός ορίου του αριθ-
μού των CD34+ δεν δύναται να αυξήσει περαιτέρω την 
ταχύτητα αποκατάστασης, 3) αύξηση της δόσης πέραν 
των 5-8×106/kg, προσφέρει μικρό κλινικό πλεονέκτημα 
όσον αφορά τη μέση ημέρα εμφύτευσης και την πιθανό-
τητα επιτυχούς εμφύτευσης. ςυγκεκριμένα εάν η χορη-
γηθείσα δόση είναι μεταξύ 5-8×106/kg τότε το 90% των 
ασθενών αναμένεται να επιτύχει εμφύτευση των ουδετε-
ρόφιλων την ημέρα 13 και εμφύτευση των αιμοπεταλί-
ων την ημέρα 17. Περαιτέρω αύξηση της δόσης έχει σαν 
αποτέλεσμα μικρό κλινικό όφελος με επιτυχή εμφύτευση 
των ουδετερόφιλων την ημέρα 13, και επιτυχή εμφύτευση 
των αιμοπεταλίων την ημέρα 17 στο 95% των ασθενών14.

με βάση τα ανωτέρω, τα περισσότερα κέντρα έχουν 
υιοθετήσει σαν στόχο συλλογής ΑΑκ το όριο των 5×106/
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πίνακας 1. Μελέτες που συσχετίζουν τον αριθμό των CD34+ με την ταχύτητα της αιματολογικής αποκατάστασης

Συγγραφέας
Αριθμός 
ασθενών Νοσήματα

Δόση CD34+  
(×106/kg)

Εμφύτευση 
ουδετερόφιλων*

Εμφύτευση 
αιμοπεταλίων*

Bensinger13 243 Λέμφωμα, μυέλωμα, 
καρκίνος μαστού

2.5 – 5 v.s. >5 Ταχύτερη με δόση >5 Ταχύτερη με δόση >5

Weaver14 692 Λέμφωμα, μυέλωμα, 
καρκίνος μαστού, 
ωοθηκών

<5 v.s.
5 – 10 v.s. >10

Ταχύτερη με αύξηση 
δόσης από <5 σε 
>10.0

Ταχύτερη με αύξηση 
δόσης από <5 σε >10

Glaspy15 215 Καρκίνος μαστού <5 v.s >5 Ταχύτερη με δόση >5 Ταχύτερη με δόση >5

Pecora16 374 Λέμφωμα και 
συμπαγείς όγκοι

≤2.5 v.s. >2.5 Ταχύτερη με δόση >2.5 Ταχύτερη με δόση >2.5

≤5 v.s. >5 Ταχύτερη με δόση >5 Ταχύτερη με δόση >5

≤10 v.s. >10 Ταχύτερη με δόση >10 Ταχύτερη με δόση >10

15-20 v.s >20 Καμία διαφορά Καμία διαφορά

Ketterer17 168 Λέμφωμα, μυέλωμα < 2.5 v.s.
2.5 – 15 v.s.

>15

Ταχύτερη με αύξηση 
δόσης από <2.5 σε 
>15

Ταχύτερη με αύξηση 
δόσης από <2.5 σε 
>15

Sezer18 559 Λέμφωμα και 
συμπαγείς όγκοι

<5 v.s. >5 Ταχύτερη με αύξηση 
δόσης

Ταχύτερη με αύξηση 
δόσης

5 – 8 v.s. >8 Καμία διαφορά Καμία διαφορά

*Επεξήγηση δίνεται στο κείμενο

kg, εφόσον ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε 1 με-
ταμόσχευση. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι αυτόλογη 
μεταμόσχευση δύναται να γίνει και με μικρότερη «δό-
ση» εφόσον η κατάσταση του ασθενούς το απαιτεί και η 
συλλογή μεγαλύτερου αριθμού CD34+ δεν είναι εφικτή. 
το κατώτερο αποδεκτό όριο είναι τα 2×106/kg, αφού κά-
τω από αυτή την ποσότητα η έγκαιρη αποκατάσταση της 
αιμοποιίας καθίσταται λίαν επισφαλής19.

Συσχέτιση του αριθμού των χορηγούμενων 
CD34+ κυττάρων με τη συνολική επιβίωση

Από αρκετές μελέτες έχει προκύψει καλύτερη συνο-
λική επιβίωση και μεγαλύτερο διάστημα ελεύθερο προό-
δου νόσου στους ασθενείς που έλαβαν μεγαλύτερο αριθμό 
ΑΑκ20,21. η αύξηση της συνολικής επιβίωσης πιθανότα-
τα οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς με πλούσια σε 
CD34+ κύτταρα αυτόλογα μοσχεύματα έχουν συνήθως 
υποβληθεί σε λιγότερες γραμμές θεραπείας λόγω χημειο-
ευαίσθητης νόσου και όχι στη χορήγηση υψηλών δόσεων 
CD34+ κυττάρων. Πάντως το θέμα της συσχέτισης μετα-
ξύ αριθμού χορηγούμενων CD34+ κυττάρων και ολικής 
επιβίωσης παραμένει ανοικτό, εάν συνυπολογίσουμε ότι 
σε περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων από μονοωικούς διδύ-
μους, η αύξηση της δόσης των CD34+ συνοδεύεται από 
αύξηση της συνολικής επιβίωσης22. Επίσης αξίζει να 
σημειωθεί ότι ορισμένες μελέτες δείχνουν αντίστροφη 

συσχέτιση μεταξύ της χορηγούμενης δόσης και της πι-
θανότητας ανάπτυξης δευτεροπαθούς μυελοδυσπλαστι-
κού συνδρόμου μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση23,24.

Η σημασία του φαινοτύπου των CD34+ 
κυττάρων στην εγκατάσταση  
του μοσχεύματος

Όπως έχει ήδη περιγραφεί το σύνολο των CD34+ απο-
τελεί έναν ετερογενή πληθυσμό αιμοποιητικών κυττάρων 
ο οποίος εκτείνεται από το πλέον άωρο και «γνήσιο» stem 
cell (με απεριόριστη δυνατότητα αυτοανανέωσης) και 
καταλήγει μέχρι τον πλέον ώριμο προγεννήτορα τον δε-
σμευμένο προς την κατεύθυνση της διαφοροποίησης σε 
συγκεκριμένη σειρά όπως π.χ. ο G-CFU. η μεταμόσχευ-
ση των ΑΑκ ακολουθείται από 2 φάσεις εγκατάστασης25. 
ςτην 1η φάση εγκαθίστανται οι δεσμευμένοι προγεννή-
τορες οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ταχεία απο-
κατάσταση της αιμοποιίας. η 2η φάση χαρακτηρίζεται 
από την εγκατάσταση των αωρώτερων αιμοποιητικών 
προβαθμίδων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την μόνιμη 
εγκατάσταση του μοσχεύματος26. το πλεονέκτημα των 
περιφερικών αιματικών μοσχευμάτων έναντι των μυε-
λικών όσον αφορά την ταχύτερη αιματολογική αποκα-
τάσταση αποδίδεται στην παρουσία μεγάλου αριθμού 
δεσμευμένων προγεννητόρων27. Πλήθος μελετών έχουν 
διερευνήσει τη σημασία των υποπληθυσμών των CD34+ 
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κυττάρων στην εμφύτευση του μοσχεύματος. οι αωρό-
τερες προβαθμίδες χαρακτηρίζονται από απουσία έκφρα-
σης δεικτών διαφοροποίησης προς μία σειρά (Lineage 
negative, Lin-), και αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
παρουσία των CD34+/Lin- σχετίζεται καλύτερα με την 
εγκατάσταση συγκριτικά με το σύνολο των CD34+ κυτ-
τάρων28. Ανεξάρτητα από τις προηγούμενες παρατηρή-
σεις, τα υπάρχοντα δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση του 
ολικού αριθμού των CD34+ κυττάρων σαν δείκτη επάρ-
κειας του μοσχεύματος.

Σχήματα κινητοποίησης
η κινητοποίηση των προγονικών κυττάρων περιφε-

ρικού αίματος δυνατόν να γίνει: 1) με μονοθεραπεία με 
G-CSF, 2) συνδυασμένη χορήγηση ΧμΘ + G-CSF, 3) 
με συνδυασμό όλων των ανωτέρω με νέους παράγοντες 
όπως το plerixafor.

Μονοθεραπεία με G-CSF
η έναρξη του G-CSF πρέπει να γίνεται μακράν της 

προηγηθείσης ΧμΘ και αφού ο ασθενής έχει επαρκή αι-
ματολογική αποκατάσταση. ο G-CSF πρέπει να χορηγεί-
ται σε δόση τουλάχιστον 10μg/kg καθημερινά. ςυνήθως 
η συνολική ποσότητα χορηγείται σε 2 ισόποσες δόσεις 
πρωί – βράδυ, αν και η χορήγηση όλης της ποσότητας σε 
μία δόση πιθανόν έχει την ίδια αποτελεσματικότητα29. το 
maximum peak των CD34+ στο περιφερικό αίμα παρα-
τηρείται τις ημέρες +4 μέχρι +6. μετά την ημέρα + 6 συ-
νήθως δεν παρατηρείται περαιτέρω αύξηση στα CD34+, 
αλλά αντίθετα αρχίζει η σταδιακή μείωση τους παρά τη 
συνεχιζόμενη χορήγηση G-CSF30. ςκόπιμο είναι από την 
ημέρα +4 να γίνεται καθημερινή μέτρηση των CD34+ στο 
περιφερικό αίμα και εάν ο αριθμός των CD34+ κυττάρων 
είναι >20μl να γίνεται άμεσα αφαίρεση. Εάν το maximum 
peak των CD34+ κυττάρων είναι μεταξύ 10 – 20μl, δυ-
νατόν να επιχειρηθεί αφαίρεση (γνωρίζοντας όμως ότι η 
συλλογή θα είναι πτωχή), ενώ η αφαίρεση αναβάλλεται 
εάν το maximum peak των CD34+ κυττάρων είναι <10/
μl. το πλεονέκτημα της μονοθεραπείας με G-CSF είναι 
ο ακριβής προσδιορισμός της ημέρας συλλογής, και η 
αποφυγή των αργιών με όλα τα συνακόλουθα προβλή-
ματα. το μειονέκτημα είναι ότι η κινητοποίηση με μο-
νοθεραπεία υστερεί συγκριτικά με τον συνδυασμό ΧμΘ 
+ G-CSF όσον αφορά στο maximum peak των CD34+ 
κυττάρων31,32. Επίσης ένα έτερο πρακτικό μειονέκτημα 
είναι η σχετικά μεγαλύτερη αύξηση των ωρίμων κυττά-
ρων της μυελικής σειράς που οδηγεί σε συλλογή μεγάλου 
συνολικού αριθμού εμπύρηνων κυττάρων και την αύ-
ξηση του αριθμού των ασκών κρυοκατάψυξης. μεταξύ 
των G-CSF δεν προκύπτει σημαντική υπεροχή του ενός 
έναντι του άλλου. ορισμένες μελέτες έδειξαν υπεροχή 

του lenograstim έναντι του filgrastim όσον αφορά στον 
αριθμό των CD34+. η υπεροχή αυτή ήταν περισσότερο 
έκδηλη σε άνδρες υγιείς δότες33. η peg-filgrastim υποστη-
ρίζεται ότι είναι παρόμοια σε αποτελεσματικότητα με τη 
filgrastim εφόσον χορηγηθεί σε αντίστοιχη δόση34. Προ-
σπάθεια να βελτιωθεί η επάρκεια των μοσχευμάτων με 
την χρήση πολύ μεγάλων δόσεων G-CSF (αύξηση μέχρι 
32μg/kg ημερησίως) έχει δώσει αντιφατικά αποτελέσμα-
τα35,36. ςυστήνεται να μη χορηγούνται δόσεις μεγαλύτερες 
από 12–15μg/kg διότι όχι μόνο είναι αβέβαιη η υπεροχή 
τους έναντι της προτεινόμενης δόσης αλλά και επειδή αυ-
ξάνεται η πιθανότητα παρενεργειών τόσο πρώιμων αλλά 
και μετά τη μεταμόσχευση, όπως το σύνδρομο εγκατά-
στασης του μοσχεύματος37,38. η χρήση του GM-CSF δεν 
προτείνεται για κινητοποίηση, όχι μόνο επειδή υστερεί 
σε αποτελεσματικότητα έναντι του G-CSF αλλά επειδή 
συσχετίζεται και με αύξηση ανεπιθύμητων ενεργειών39,40. 

Συνδυασμός χημειοθεραπείας (ΧΜΘ) + G-CSF
η επιλογή του σχήματος κινητοποίησης σχετίζεται 

περισσότερο με το υποκείμενο νόσημα, καθώς η χορη-
γούμενη ΧμΘ πρέπει να συνοδεύεται και από αντινεοπλα-
σματική δράση. Έτερο κριτήριο επιλογής του κατάλληλου 
σχήματος κινητοποίησης αποτελεί η κατάσταση νόσου 
του ασθενούς: δηλαδή εάν ο ασθενής βρίσκεται με ενερ-
γό νόσο ή σε πλήρη ή μερική ύφεση. Δημοφιλές σχήμα 
ΧμΘ για κινητοποίηση είναι η χορήγηση υψηλών δόσεων 
Cyclophosphamide (2 – 4gr/m2).41 η επιλογή αυτή είναι 
η συνήθης τακτική κινητοποίησης ασθενών με πολλαπλό 
μυέλωμα στην 1η ύφεση. ςτην περίπτωση ασθενών με 
λέμφωμα χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία τα σχή-
ματα DHAP, ICE, ESHAP, IGEV42-44. με τον τρόπο αυ-
τό η ίδια η θεραπεία διάσωσης χρησιμοποιείται και σαν 
σχήμα κινητοποίησης με αρκετά πλεονεκτήματα μεταξύ 
των οποίων η λήψη σχετικά «καθαρού» μοσχεύματος και 
η εξοικονόμηση χρόνου. ςυστήνεται η επιλογή και χρησι-
μοποίηση του σχήματος με το οποίο το κέντρο είναι περισ-
σότερο εξοικειωμένο αφού δεν υπάρχουν ισχυρά δεδομένα 
που να υποστηρίζουν την υπεροχή ενός εκ των συνήθως 
χρησιμοποιούμενων σχημάτων έναντι των υπολοίπων45. 
Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι τα σχήματα περιέχοντα ιφο-
σφαμίδη (IGEV, ICE) υπερτερούν εκείνων με πλατίνα, 
αναφορικά με την κινητοποιητική τους ικανότητα46. με-
τά πάροδο 3-5 ημερών από τη λήξη της ΧMΘ αρχίζει η 
χορήγηση G-CSF σε δόση 5 – 10μg/kg καθημερινά. Δεν 
συστήνεται η χορήγηση δόσεων >10μg/kg. το maximum 
peak των CD34+ παρατηρείται κατά την φάση ανάπλα-
σης. Όταν τα ου δετερόφιλα >1.000/μl συστήνεται η κα-
θημερινή μέτρηση των CD34+ στο περιφερικό αίμα και 
εάν CD34+ >20/μl γίνεται άμεσα αφαίρεση. η ημέρα που 
παρατηρείται το maximum peak των CD34+ εξαρτάται 
από το σχήμα κινητοποίησης και από τη βαρύτητα των 
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προηγηθέντων ΧμΘ. ςτην περίπτωση χορήγησης σχη-
μάτων περιεχόντων πλατίνα, όπως το ESHAP συνήθως 
το maximum peak παρατηρείται περί την ημέρα 14 ± 2 
ημέρες, ενώ σε βαρύτατα προ-θεραπευμένους ασθενείς 
με μειωμένες εφεδρείες δυνατόν να παρατηρηθεί αργότε-
ρα αλλά συνήθως όχι μετά την ημέρα +20. Αντίθετα στα 
σχήματα περιέχοντα ιφοσφαμίδη, όπως τα ICE και IGEV, 
η αναμενόμενη ημέρα του maximum peak των CD34+ 
κυττάρων είναι η ημέρα +12. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
σε περιπτώσεις κινητοποίησης με ΧμΘ η πιθανότητα μη-
σωστής πρόβλεψης της ημέρας συλλογής είναι μεγάλη47. 
Εάν το maximum peak των CD34+ είναι <10/μl η αφαίρε-
ση αναβάλλεται, ενώ με τιμές CD34+ μεταξύ 10 – 20/μl η 
αφαίρεση δυνατόν να επιχειρηθεί (γνωρίζοντας όμως ότι 
η συλλογή θα είναι πτωχή). Πλεονεκτήματα του συνδυα-
σμού ΧμΘ + G-CSF είναι η αντινεοπλασματική δράση 
της ΧμΘ που ενδεχόμενα να εξασφαλίζει «καθαρότερο» 
μόσχευμα, και η βελτίωση των maximum peaks με απο-
τέλεσμα «πλουσιότερες» συλλογές48-50. μειονεκτήματα 
αποτελούν η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης της ημέρας 
συλλογής και η προκαλούμενη μυελική απλασία με πι-
θανή εμφάνιση λοίμωξης, βαρείας θρομβοπενίας ή άλ-
λων επιπλοκών που δυνατόν να καταλήξουν σε αναβολή 
της συλλογής. ςτο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι συχνό πρακτικό πρόβλημα αποτελεί η θρομβοπενία 
με αναγκαιότητα μεταγγίσεως ακτινοβολημένων αιμο-
πεταλίων την ημέρα της συλλογής ΑΑκ. Θεωρείται ότι 
απαιτείται όριο αιμοπεταλίων >50.000/μl, προκειμένου 
να είναι ασφαλής η κυτταραφαίρεση. το σχήμα mini-
BEAM προκαλεί συχνότερα θρομβοπενία, συγκρινόμε-
νο με τα σχήματα περιέχοντα πλατίνα, ενώ τα σχήματα 
περιέχοντα ιφοσφαμίδη είναι εκείνα που προκαλούν λι-
γότερο συχνά θρομβοπενία, που μπορεί να καταλήξει σε 
αναβολή της κυτταραφαίρεσης.

ςύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνεται η επιλογή ΧμΘ 

+ G-CSF σαν σχήμα κινητοποίησης στις ακόλουθες περι-
πτώσεις: 1) όταν προηγηθείσα προσπάθεια κινητοποίησης 
με μονοθεραπεία με G-CSF έχει αποτύχει, 2) όταν η πι-
θανότητα μη επιτυχούς κινητοποίησης είναι σημαντική, 
όπως σε περιπτώσεις ασθενών με παράγοντες κινδύνου 
για πτωχή κινητοποίηση, και 3) σε ασθενείς με σημαντική 
υπολειπόμενη νόσο όπου είναι επιθυμητή και η περαιτέ-
ρω μείωση του φορτίου νόσου. η στρατηγική της κινη-
τοποίησης δίδεται περιεκτικά στην Εικόνα 1. 

Συνδυασμός των ανωτέρω με plerixafor
το plerixafor χορηγείται υποδορίως σε δόση 240μg/

m2, 9 – 11 ώρες πριν την έναρξη της προγραμματισμένης 
συλλογής. Δίδεται δε πάντα σε συνδυασμό με G-CSF τις 
προηγούμενες 4 ημέρες. η αύξηση των CD34+ διαρκεί 
λίγες ώρες και γι αυτό απαιτείται συντονισμός για την 
έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση της αφαίρεσης. Φαίνε-
ται ότι η χορήγηση του plerixafor 4-6 ώρες πριν την συλ-
λογή είναι εξ’ ίσου αποτελεσματικό και πιο πρακτικό σε 
σχέση με τον προγραμματισμό της συλλογής. οι περι-
πτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται προσθήκη plerixafor 
αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο. μειονέκτημα απο-
τελεί το κόστος. 

Το πρόβλημα της «πτωχής» κινητοποίησης 
και πώς ορίζεται ο πτωχός κινητοποιητής

Ποσοστό περίπου 15% των ασθενών με πολλαπλό 
μυέλωμα αδυνατούν να επιτύχουν επαρκή κινητοποίηση 
και το ποσοστό αυτό αυξάνει σημαντικά σε ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε πολλαπλές θεραπείες. η αδυναμία 
κινητοποίησης συσχετίζεται με εξάντληση των αποθεμά-
των των ΑΑκ ή με «βλάβη» στο μυελικό στρώμα. Όμως 

Εικόνα 1. Προτεινόμενο σχήμα κινητοποίησης.
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αδυναμία κινητοποίησης παρατηρείται και σε απουσία 
γνωστών παραγόντων κινδύνου καθώς και στο 5% των 
υγιών δοτών οι οποίοι αδυνατούν να επιτύχουν επαρκή 
κινητοποίηση με τη χρήση αυξητικού παράγοντα51. Πο-
λυμορφισμοί σε γενετικούς τόπους που σχετίζονται με 
τη μυελική «φωλιά» όπως στον vascular cell adhesion 
molecule-1 (VCAM-1), stromal derived factor-1 (SDF-1), 
κ.λπ. έχουν ανευρεθεί σε ασθενείς ή υγιείς δότες οι οποί-
οι δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση G-CSF52.

οι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με πτωχή κι-
νητοποίηση είναι53: 1) ηλικία > των 65 ετών, 2) χαμηλή 
κυτταροβρίθεια μυελού <30%, 3) μυελική νεοπλασμα-
τική διήθηση, 4) εντατική προηγηθείσα ΧμΘ ιδίως εάν 
περιλαμβάνει αλκυλιούντες παράγοντες, fludarabine, και 
πέραν των 4 κύκλων λεναλιδομίδης, 5) προηγηθείσα ακτι-
νοβολία ιδίως εάν αφορά εκτεταμένα πεδία.

Δεν υπάρχει απόλυτα αποδεκτά ορισμός του «πτω-
χού κινητοποιητή» (Πκ), και γι’ αυτό το λόγο η ιταλι-
κή ομάδα Αφαίρεσης προτείνει κριτήρια με σκοπό όχι 
μόνο τον ορισμό αλλά και την έγκαιρη αναγνώριση του 
Πκ. ςύμφωνα με τα προτεινόμενα κριτήρια αποδεδειγ-
μένα Πκ είναι ο ασθενής53:
 1) ο οποίος «κινητοποιήθηκε επαρκώς» (θα δοθεί επεξή-

γηση σε επόμενη παράγραφο) και η συλλογή απέδωσε 
CD34+ <2x106/kg μετά από 3 συνεχόμενες συνεδρίες 
αφαίρεσης54. το όριο των 3 συνεχόμενων συνεδριών 
τίθεται επειδή είναι γνωστό ότι τα CD34+ κύτταρα 
παραμένουν στην κυκλοφορία για διάστημα περίπου 
3-4 ημερών και ακολούθως ο αριθμός τους μειώνεται 
παρά τη συνεχόμενη χορήγηση G-CSF. ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός συλλέγεται με τις 2 πρώτες αφαιρέσεις 
και ακολούθως η συλλογή είναι ολοένα και πιο πτω-
χή ώστε η συνέχιση της να μην έχει νόημα μετά την 
ολοκλήρωση της 3ης συνεδρίας. 

 2) Ασθενής με επαρκή κινητοποίηση και maximum peak 
CD34+ στο περιφερικό αίμα <20/μl έχει μικρή πιθα-
νότητα να επιτύχει συλλογή >2×106/kg μετά από 3 συ-
νεδρίες και χαρακτηρίζεται Πκ55. Επαρκής θεωρείται 
η κινητοποίηση όταν έχει χορηγηθεί G-CSF >10μg/kg 
ημερησίως σε ασθενή που δεν έχει προηγούμενα λά-
βει χημειοθεραπεία, ή σε περίπτωση λήψης ΧμΘ, η 
ημερήσια δόση να είναι ≥5μg/kg. το maximum peak 
CD34+ στο περιφερικό αίμα εμφανίζεται το αργότερο 
την ημέρα +6 μετά από μονοθεραπεία με G-CSF ή το 
αργότερο την ημέρα +20 μετά από συνδυασμό ΧμΘ 
+ G-CSF. Επομένως οι ακόλουθες περιπτώσεις χαρα-
κτηρίζονται Πκ: i) ασθενής που έλαβε μονοθεραπεία 
με G-CSF ≥10μg/kg και την ημέρα +6 δεν έχει πετύ-
χει CD34+ στο περιφερικό αίμα ≥20μl, και ii) ασθε-
νής που έλαβε συνδυασμό ΧμΘ + G-CSF ≥5μg/kg 
και το αργότερο μέχρι την ημέρα +20 δεν έχει πετύ-
χει CD34+ στο περιφερικό αίμα ≥20μl. 

προτεινόμενο μοντέλο κινητοποίησης  
με ορθολογική χορήγηση plerixafor

Έχει σαν στόχο την ικανοποιητική συλλογή με το μι-
κρότερο δυνατό κόστος σε χρήματα και εργατοώρες55. ο 
στόχος αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την σωστή 
εκτίμηση του ασθενούς (όσον αφορά παράγοντες κιν-
δύνου για πτωχή κινητοποίηση) πριν την συλλογή, την 
επιλογή του κατάλληλου σχήματος κινητοποίησης, την 
πρόβλεψη της ημέρας συλλογής και τον σωστό προγραμ-
ματισμό της όλης διαδικασίας. Απαραίτητο είναι να ανα-
φερθούν οι κάτωθι γενικές αρχές: 

 Επιλογή της κατάλληλης ημέρας και αποφυγή άσκο-
πης αφαίρεσης: Εάν τα CD34+ κύτταρα του περιφερικού 
αίματος είναι ≥20/μl, τότε ποσοστό άνω του 90% των 
ασθενών θα επιτύχουν ικανή συλλογή (≥2×106/kg) με 1 
αφαίρεση. Εάν τα CD34+ κύτταρα κυμαίνονται μεταξύ 
10 και 20/μl τότε ποσοστό 90% θα απαιτήσουν περίπου 
3 καθημερινές συνεδρίες αφαίρεσης προκειμένου να συλ-
λέξουν το κατώτερο όριο των 2×106/kg56. Εάν τα CD34+ 
κύτταρα είναι <10/μl τότε η αφαίρεση αναβάλλεται.

ςυστήνεται να γίνεται πάντοτε αφαίρεση μεγάλων 
όγκων. ςυγκεκριμένα προτείνεται η καθημερινή επεξερ-
γασία 3 όγκων αίματος κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης, 
αφού είναι δυνατόν να μειωθεί ο αριθμός των απαιτού-
μενων συνεδριών αφαίρεσης, και με την προϋπόθεση ότι 
αυτό είναι ανεκτό από τον ασθενή57.

 η χορήγηση plerixafor μπορεί να βελτιώσει σημα-
ντικά την αποτελεσματικότητα της συλλογής. Επιβάλλε-
ται όμως να προσδιορισθούν με ακρίβεια οι όροι σωστής 
χρήσης γιατί το κόστος του φαρμάκου είναι υψηλό58-60. 
το plerixafor μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 3 στρατη-
γικές: i) επιλογή ασθενών με παράγοντες κινδύνου για 
πτωχή κινητοποίηση και οργάνωση της κινητοποίησης 
με χορήγηση plerixafor εξ’ αρχής. η χρήση αυτή είναι 
επί του παρόντος εκτός ένδειξης. μειονέκτημα αποτε-
λεί η αδυναμία επιλογής των κατάλληλων ασθενών αφού 
αρκετοί ασθενείς με πολλούς παράγοντες κινδύνου εί-
ναι δυνατόν να κινητοποιούνται επαρκώς με G-CSF, ii) 
επανακινητοποίηση με plerixafor+G-CSF, αφού έχει 
προηγηθεί αποτυχημένη απόπειρα κινητοποίησης με 
συμβατικές μεθόδους. μειονέκτημα αποτελεί η σημα-
ντική απώλεια χρόνου, αφού θα πρέπει να αναμένου-
με επιστροφή της αιμοποιίας σε συνθήκες ηρεμίας (3–4 
εβδομάδες) ώστε να επιχειρηθεί η επανακινητοποίηση. 
Επίσης η επανάληψη της όλης διαδικασίας συνεπάγεται 
αύξηση του κόστους και δυσανεξία του ασθενούς, iii) ή 
άμεση προσθήκη plerixafor στο σχήμα κινητοποίησης 
όταν την ημέρα της αναμενόμενης μέγιστης τιμής των 
κυκλοφορούντων CD34+ κυττάρων διαπιστωθεί ότι η 
αφαίρεση δεν αναμένεται να καταλήξει σε ικανοποιη-
τική συλλογή. η στρατηγική αυτή είναι η προτιμότερη 
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διότι εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα του plerixafor χω-
ρίς τα μειονεκτήματα των άλλων μεθόδων.

με βάση τα ανωτέρω η προτείνεται η ακόλουθη δια-
δικασία: ςυστήνεται καθημερινή μέτρηση του απόλυτου 
αριθμού των CD34+ στο περιφερικό αίμα από την ημέρα 
πιθανής συλλογής και μετά61. Άμεση προσθήκη plerixafor 
γίνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εάν CD34+ ≥20/μl τότε γίνεται αφαίρεση χωρίς προ-
σθήκη plerixafor. Περισσότεροι από το 90% των ασθε-
νών θα επιτύχουν το minimum αποδεκτό όριο της 
συλλογής (2×106/kg) με 1 αφαίρεση και το optimum 
όριο (5×106/kg) με 2 – 3 αφαιρέσεις56.

• Εάν CD34+ >10/μl αλλά <20/μl και εφόσον γίνεται 
συλλογή για 1 μεταμόσχευση τότε επίσης δεν απαι-
τείται η προσθήκη plerixafor. Περισσότεροι από το 
90% των ασθενών θα επιτύχουν το minimum αποδε-
κτό όριο της συλλογής (2×106/kg) με 2 – 3 αφαιρέ-
σεις62.

• Εάν CD34+ >10/μl αλλά <20/μl και εφόσον γίνεται 
συλλογή για 2 μεταμοσχεύσεις τότε απαιτείται η προ-
σθήκη plerixafor. 

• Επίσης εάν CD34+ ≥10/μl τότε απαιτείται προσθήκη 
plerixafor γιατί η πιθανότητα συλλογής του minimum 
αποδεκτού ορίου (2×106/kg) είναι πολύ μικρή μόνο 
με τη χρήση συμβατικών μεθόδων κινητοποίησης62. 

• Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι αρκετά κέντρα εφαρ-
μόζουν τη χρήση του plerixafor και σε υψηλότερες 
τιμές κυκλοφορούντων CD34+ κυττάρων (όταν αυτά 
κυμαίνονται από 10 έως 20/μl), διότι η τακτική αυτή 
μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητική συλλογή με 1 
μόνο συνεδρία αφαίρεσης, αποφεύγοντας έτσι εργα-
τοώρες, την επιβάρυνση του ασθενούς αλλά και το 
κόστος των διαδοχικών κυτταραφαιρέσεων.

Μελλοντικές προσεγγίσεις
η προσθήκη του plerixafor είχε σαν αποτέλεσμα την 

επιτυχή κινητοποίηση και τελικά τη μεταμόσχευση ση-
μαντικού αριθμού ασθενών, οι οποίοι δεν ήταν δυνατόν 
να επιτύχουν επαρκή συλλογή ΑΑκ. ςυνολικά περίπου 
60%-70% των ασθενών που δεν κινητοποιούνται επαρ-
κώς με τις καθιερωμένες μεθόδους καταφέρνουν να επι-
τύχουν το minimum αποδεκτό όριο της συλλογής με την 
προσθήκη του plerixafor59. Βεβαίως εξακολουθεί να πα-
ραμένει σημαντικός αριθμός που δεν δύναται να υποβλη-
θούν σε μεταμόσχευση αφού η πιθανότητα αποτυχίας του 
plerixafor κυμαίνεται στο 35%. Να σημειωθεί ότι σε περί-
πτωση ανεπαρκούς συλλογής περιφερικού μοσχεύματος, 
η λήψη μυελού των οστών δεν αποτελεί ασφαλή εναλλα-
κτική μέθοδο, αφού σε όλες τις περιπτώσεις που εφαρμό-
σθηκε είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλη καθυστέρηση ή και 
αποτυχία αποκατάστασης της αιμοποιίας63,64. Νέα φάρ-
μακα και νέες προσεγγίσεις είναι απαραίτητο να αναπτυ-
χθούν ώστε η επαρκής κινητοποίηση να καταστεί εφικτή 
σε όλους τους ασθενείς. Εξ αυτών τα πλέον ελπιδοφόρα 
είναι τα ακόλουθα: 1) νεώτεροι ανταγωνιστές/αναστο-
λείς του συμπλόκου SDF1/CXCR465, 2) εκμετάλλευση 
και παρέμβαση στον β-αδρενεργικό κιρκάδιο ρυθμό μέσω 
χορήγησης β-αγωνιστών ή και λήψη των κυττάρων στη 
διάρκεια απογευματινών ωρών όπου οι β-αδρενεργικές 
ώσεις είναι εντονότερες με αποτέλεσμα την αυξημένη 
τάση αποκόλλησης των stem cell από το μυελικό στρώ-
μα66, 3) η χρήση χυμο-ελκυστών των ΑΑκ όπως π.χ. το 
S1P67, 4) αναστολείς των ιντεγκρινών οι οποίοι διευκο-
λύνουν την αποκόλληση των ΑΑκ, όπως το natalizumab, 
φάρμακο με θεραπευτική επίδραση στην πολλαπλή σκλή-
ρυνση68, 5) η χορήγηση παραθορμόνης η οποία σε πειρα-
ματικά μοντέλα ευοδώνει την κινητοποίηση των ΑΑκ69. 

Hematopoietic stem cell mobilization. Practical guidelines and new data
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ABSTRACT: Hematopoietic stem cells and committed progenitors recirculate constantly between pe-
ripheral blood and bone marrow compartments. The number of immature precursors in peripheral blood 
is very low under steady state conditions. However, under certain circumstances like post priming with 
granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), or during hematopoietic recovery after chemotherapy, 
large numbers of hematopoietic precursors are mobilized in peripheral blood. Mobilized hematopoietic 
stem cells can rescue an animal if reinfused after fully myeloablative conditioning. During the last dec-
ades, mobilized peripheral blood stem cells (PBSC)s have been increasingly used as a source of stem 
cells and currently have totally replaced bone marrow grafts in the setting of autologous stem cell trans-
plantation (auto-SCT). G-CSF with or without previous administration of chemotherapy is used for 
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PBSC mobilization. PBSC adequacy is monitored with CD34+ cell enumeration using flow cytome-
try. The optimal CD34+ cell dose has been set at 5×106/kg, while auto-SCT should be better avoided if 
PBSC graft contains less than 2×106/kg CD34+ cells. However, a significant percentage of patients, as 
well as normal donors fail to mobilize sufficient amounts of CD34+ cells using conventional methods. 
These patients are characterized as poor mobilizers and treating them is a major challenge. Plerixafor, 
a novel CXCR4 antagonist, has been recently approved for PBSC mobilization and is effective in 70% 
of patients who failed G-CSF mobilization. Early identification of poor mobilizers and immediate sal-
vage administration of plerixafor in case of insufficient mobilization is reasonable, and might actually 
help in saving costs and time.
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Η θέση της αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων στο πολλαπλούν μυέλωμα  

στην εποχή των νέων παραγόντων

Ευάγγελος Τέρπος1, Δημήτριος Χριστούλας2, Ευστάθιος Καστρίτης1

ΠΕΡιληΨη: ςτην εποχή της συμβατικής χημειοθεραπείας η μεγαθεραπεία με υψηλές δόσεις μελφαλά-
νης συνοδευόμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑμΑΑκ) αμέ-
σως μετά τη χημειοθεραπεία εφόδου αποτελούσε τη θεραπεία επιλογής σε άτομα νεότερα των 65 ετών 
με πολλαπλούν μυέλωμα (Πμ). η ενσωμάτωση των νεότερων παραγόντων (θαλιδομίδη, βορτεζομίδη 
και λεναλιδομίδη) στα σχήματα εφόδου έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης των ασθε-
νών με Πμ και θέτει ερωτηματικά για τον ρόλο της ΑμΑΑκ στη θεραπεία του Πμ. η παρούσα ανα-
σκόπηση επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε ότι αφορά την καταλληλότερη θεραπεία εφόδου σε ασθενείς 
που ειναι υποψήφιοι για ΑμΑΑκ, την αναγκαιότητα της διενέργειας ΑμΑΑκ ως θεραπείας εντατικο-
ποίησης, τη σημασία της επίτευξης βαθιάς ύφεσης σε σχέση με την επιβίωση και το ρόλο της θεραπεί-
ας εδραίωσης και συντήρησης μετά την ΑμΑΑκ.

Haema 2013; 4(3): 220-227 Copyright EAE

1Θεραπευτική κλινική, ιατρική ςχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
2Αιματολογική κλινική, 251 γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Ευάγγελος τέρπος, Θεραπευτική κλινι-

κή, ιατρική ςχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάν-
δρα», Βασιλίσης ςοφίας 80, 11528, Αθήνα, τηλ.:213-216-2846,  
Fax: 213-2162511, email:eterpos@med.uoa.gr

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το πολλαπλούν μυέλωμα (Πμ) είναι κακόηθες νόσημα 

των Β-κυττάρων που χαρακτηρίζεται από μονοκλωνική 
ανάπτυξη στο μυελό των οστών παθολογικών πλασμα-
τοκυττάρων. η κλινική εικόνα του Πμ περιλαμβάνει την 
παρουσία οστεολύσεων με συνοδά οστικά συμβάματα 
(παθολογικά κατάγματα, ανάγκη για ακτινοθεραπεία ή 
χειρουργική αποκατάσταση, συμπίεση μυελικού σωλή-
να), καθώς και την εμφάνιση αναιμίας, υπερασβεστιαι-
μίας, νεφρικής ανεπάρκειας, λοιμώξεων, υπεργλοιότητας 
και εξωμυελικών εστιών1. η διάμεση ηλικία των ασθενών 
στη διάγνωση είναι τα 70 έτη: το 36% των ασθενών είναι 
νεότεροι των 65 ετών, ενώ το 27% έχει ηλικία μεταξύ 65 
και 74 έτη και το 37% είναι μεγαλύτεροι των 75 ετών2.

η μεγαθεραπεία με υψηλές δόσεις μελφαλάνης συ-
νοδευόμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αι-
μοποιητικών κυττάρων (ΑμΑΑκ) τη δεκαετία του 1990 
και οι νεότεροι αντιμυελωματικοί παράγοντες, όπως τα 
ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (θαλιδομίδη και λεναλι-

δομίδη) και οι αναστολείς πρωτεασώματος (βορτεζομίδη) 
τη δεκαετία του 2000, έχουν αλλάξει σημαντικά τη θερα-
πευτική στρατηγική στους ασθενείς με Πμ3,4. Από την 
εποχή της συμβατικής χημειοθεραπείας μέχρι σήμερα, η 
ΑμΑΑκ αμέσως μετά αρχική θεραπεία εφόδου αποτε-
λεί τη θεραπεία επιλογής σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, 
νεότερους των 65 ετών, με συμπτωματικό Πμ. Δυό με-
γάλες μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 1990, έδειξαν 
ότι η ΑμΑΑκ σε σύγκριση με τη συμβατική χημειοθερα-
πεία επιτυγχάνει βαθύτερες ανταποκρίσεις και προσφέρει 
πλεονέκτημα επιβίωσης που κυμαίνεται από 12-18 μή-
νες5,6. η ενσωμάτωση των νεότερων αντιμυελωματικών 
φαρμάκων στα σχήματα εφόδου έχουν οδηγήσει σε ση-
μαντική αύξηση της επιβίωσης των ασθενών με Πμ7 και 
θέτει ερωτηματικά για τον ρόλο της ΑμΑΑκ στη θερα-
πεία του Πμ. Αυτό συμβαίνει διότι δεν έχει αποδειχθεί 
πλεονέκτημα επιβίωσης για την ΑμΑΑκ, ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής, στην εποχή των νεότερων παραγόντων, 
καθώς οι σχετικές μελέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

ςτο άρθρο αυτό δε θα συνοψίσουμε απλά όλα τα δε-
δομένα που αφορούν το ρόλο της ΑμΑΑκ στο Πμ. Θα 
προσπαθήσουμε, με βάση τις μέχρι σήμερα δημοσιεύ-
σεις, να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν 
όλοι οι αιματολόγοι που θεραπεύουν ασθενείς με Πμ, 
όπως: α) είναι η ΑμΑΑκ η καλύτερη μέθοδος για εντα-
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τικοποίηση της θεραπείας μετά τη θεραπεία εφόδου σε 
ότι αφορά το χρονικό διάστημα ελεύθερο νόσου, τα πο-
σοστά πλήρους ανταπόκρισης και την ποιότητα ζωής; β) 
πόσο σημαντική είναι η επίτευξη πλήρους ανταπόκρισης 
ή πολύ καλής μερικής ανταπόκρισης (CR ή VGPR, αντί-
στοιχα) και ποιό το όφελος της ΑμΑΑκ σε ασθενείς που 
έχουν ήδη πετύχει VGPR/CR ή αυστηρής CR (sCR) με 
τη χημειοθεραπεία εφόδου; γ) ποιά είναι η καταλληλό-
τερη θεραπεία εφόδου σε ασθενείς που ειναι υποψήφιοι 
για ΑμΑΑκ; δ) ποιά είναι η πιο κατάλληλη χρονική πε-
ρίοδος για τη διενέργεια ΑμΑΑκ; Θα έχει τα ίδια απο-
τελέσματα η καθυστερημένη ΑμΑΑκ στην υποτροπή 
με την ΑμΑΑκ που γίνεται αμέσως μετά τη θεραπεία 
εφόδου; Αν η ΑμΑΑκ δεν γίνει στα πλαίσια της θερα-
πείας πρώτης γραμμής, ποιά πρέπει να είναι η διάρκεια 
της χημειοθεραπείας εφόδου και πότε χρειάζεται να γίνε-
ται η συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων; και 
τέλος ε) ποιός είναι ρόλος της θεραπείας εδραίωσης και 
συντήρησης μετά την ΑμΑΑκ;

Είναι η μεγαθεραπεία η καλύτερη μέθοδος 
για εντατικοποίηση της θεραπείας μετά 
τη θεραπεία εφόδου; ποια η σημασία της 
αρχικής ανταπόκρισης;

τα σχήματα εφόδου που βασίζονται στους νεότερους 
αντιμυελωματικούς παράγοντες έχουν αντικαταστήσει τη 
συμβατική χημειοθεραπεία, έναντι της οποίας είχε αποδει-
χθεί η ανωτερότητα της ΑμΑΑκ όσον αφορά την επιβίω-
ση των ασθενών με Πμ. το 2010 στις ηΠΑ, το 93% των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΑμΑΑκ έλαβαν νεότερο 
παράγοντα με τη θεραπεία εφόδου είτε με σχήμα που πε-
ριελάμβανε λεναλιδομίδη μόνο (16%) ή βορτεζομίδη μό-
νο (31%) ή και τα δύο (46%). με τα σχήματα εφόδου που 
περιέχουν νεότερους παράγοντες, επιτυγχάνεται τουλάχι-
στον VGPR σε ποσοστό 35-60% πριν τη ΑμΑΑκ, ποσο-
στό ανάλογο ή καλύτερο από το ποσοστό της ΑμΑΑκ 
μετά από κλασική χημειοθεραπεία. Ωστόσο η ΑμΑΑκ 
αυξάνει επιπρόσθετα κατά 20% την ολική ανταπόκριση 
καθώς και τα ποσοστά των CR/VGPR, ανεξάρτητα από 
το σχήμα εφόδου, ακόμα και στην εποχή των νεότερων 
παραγόντων (Πίνακας 1)8-13. Ως εκ τούτου, ο πιο αποτε-
λεσματικός και γρήγορος τρόπος για την επίτευξη CR/
VGPR για ένα μεγάλο ποσοστό νεοδιαγνωσθέντων ασθε-
νών είναι η χρήση ενός συνδυασμού τριών φαρμάκων 
που περιλαμβάνει νεότερο παράγοντα και στη συνέχεια 
μεγαθεραπεία με μελφαλάνη και ΑμΑΑκ. Επιπλέον το 
διάμεσο διάστημα χωρίς πρόοδο της νόσου (progression 
free survival – PFS) με τα νέα σχήματα εφόδου που ακο-
λουθούνται από ΑμΑΑκ και θεραπεία συντήρησης είναι 
>50 μηνών. ςε όλες τις παραπάνω μελέτες η ΑμΑΑκ 
ήταν υποχρεωτική και δεν υπήρχε τυχαιοποίηση μεταξύ 

χορήγησης μεγαθεραπείας και μη χορήγησης μεγαθερα-
πείας. Έτσι δεν ήταν δυνατή η εκτίμηση της αξίας της 
ΑμΑΑκ στο θεραπευτικό πλάνο. η καλύτερη οδός για 
τη χρήση και την αλληλουχία των φάσεων της σύγχρονης 
θεραπείας (θεραπεία εφόδου, εντατικοποίηση και εδραί-
ωση/συντήρηση) σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με Πμ 
δεν έχει αποδειχθεί ακόμη σε τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες και αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης. η συζήτηση 
περιστρέφεται γύρω από την αξία επίτευξης μεγαλύτε-
ρου PFS σε συνάρτηση με το πιθανό κόστος της επιπλέ-
ον θεραπείας, την τοξικότητα και την ποιότητα ζωής14.

ςε ποια κριτήρια όμως πρέπει να βασιστεί η αξιολό-
γηση της εντατικοποίησης της θεραπείας; με τις αυξα-
νόμενες θεραπευτικές επιλογές κατά την υποτροπή και 
τη επακόλουθη μακρά κλινική πορεία της νόσου, ακό-
μη και μετά την υποτροπή, η ολική επιβίωση δεν αποτε-
λεί πλέον κύριο καταληκτικό σημείο των περισσότερων 
κλινικών μελετών που αξιολογούν τα νέα θεραπευτικά 
σχήματα εφόδου και την ΑμΑΑκ. οι περισσότερες με-
λέτες σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με Πμ χρησιμοποι-
ούν τα ποσοστά CR/VGPR και το PFS ως εναλλακτικά 
κύρια καταληκτικά σημεία αντί της ολικής επιβίωσης. 
Ακόμη και στην εποχή πριν τους νεότερους παράγοντες, 
οι κλινικές μελέτες για τη σύγκριση της πρώιμης ΑμΑ-
Ακ έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας έδειξαν όφε-
λος της ΑμΑΑκ σε ότι αφορά το PFS και τα ποσοστά 
ανταπόκρισης, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται πά-
ντα για την ολική επιβίωση. τα υψηλότερα ποσοστά CR 
είναι ένας από τους στόχους της θεραπείας του Πμ, κα-
θώς η επίτευξη βαθιάς ανταπόκρισης σχετίζεται με με-
γαλύτερη επιβίωση15. μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό 
των ασθενών που βρίσκονται σε CR (35% στα 11 χρό-
νια) μπορεί να πετύχουν plateau στην επιβίωση (ίαση;) 
με τις νεότερες φαρμακευτικές επιλογές16. 

Ωστόσο η διατήρηση της CR είναι πιο σημαντική από 
την απλή επίτευξή της. η αποτυχία επίτευξης CR και ει-
δικά η πρώιμη απώλεια της CR είναι παράγοντες που 
σχετίζονται με πτωχή επιβίωση17. ςε αντίθεση, έχει φα-
νεί ότι ο μακροχρόνιος έλεγχος της νόσου είναι δυνατός 
ακόμη και σε ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν CR/VGPR. 
Όλοι οι μυελωματικοί κλώνοι δεν είναι εξίσου επιθετικοί, 
και μια ήπια κλινική πορεία είναι πιθανή σε ασθενείς που 
έχουν πετύχει μόνο PR. οι τρέχοντες ορισμοί της αντα-
πόκρισης που βασίζονται στην ηλεκτροφόρηση λευκω-
μάτων δεν είναι επαρκείς, καθώς το Πμ είναι μια ανίατη 
ασθένεια που υποτροπιάζει ακόμη και σε ασθενείς σε CR. 
μοριακές τεχνικές και κυτταρομετρία ροής έχουν κατα-
δείξει την παρουσία σημαντικής υπολειπόμενης νόσου 
στους ασθενείς αυτούς18. Προς το παρόν δεν υπάρχουν 
δεδομένα που να συγκρίνουν την ελάχιστη υπολειπόμε-
νη νόσο μετά τα διάφορα σχήματα χημειοθεραπείας εφό-
δου και την ικανότητα της ΑμΑΑκ να την εξαλείψει. 
με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα μελετών 



Ε. Τέρπος et al222

όπως της BMT CTN 0702 (NCT01109004), όπου χρη-
σιμοποιείται κυτταρομετρία ροής για την ανίχνευση της 
ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου μετά από κάθε βήμα της 
θεραπείας (θεραπεία εφόδου, εντατικοποίηση και εδραί-
ωση/συντήρηση) και θα μπορούσε να καταδείξει υποομά-
δες ασθενών (από όσους τώρα χαρακτηρίζονται σε CR) 
που οφελούνται ή όχι από την ΑμΑΑκ.

ςε ότι αφορά το PFS, σε ασθενείς όπου αναμένεται 
μακρά επιβίωση μετά την πρώτη υποτροπή, αυτό δεν έχει 
πάντα καλή συσχέτιση με την ολική επιβίωση19. με την 
αυξανόμενη διαθεσιμότητα αποτελεσματικών νέων φαρ-
μάκων για ασθενείς με Πμ σε υποτροπή, η επιβίωση με-
τά την υποτροπή από ΑμΑΑκ έχει αυξηθεί σημαντικά 
και ταυτόχρονα ελαττώνει τη δυνατότητα των κλινικών 
μελετών στη θεραπεία πρώτης γραμμής να δείξουν όφε-
λος στην επιβίωση.

ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία 
εφόδου σε ασθενείς που είναι υποψήφιοι 
για ΑΜΑΑΚ;

η θεραπεία εφόδου στους ασθενείς που είναι υποψή-
φιοι να υποβληθούν σε μεγαθεραπεία με μελφαλάνη και 

ΑμΑΑκ αποτελείται συνήθως από συνδυασμό ενός νε-
ώτερου αντιμυελωματικού παράγοντα (θαλιδομίδη, λενα-
λιδομίδη ή βορτεζομίδη) με χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
και στεροειδή. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό 
ποια είναι η καλύτερη θεραπεία εφόδου για τους ασθε-
νείς αυτούς. τα τελευταία χρόνια το Πμ αναγνωρίζεται 
σαν ένα ετερογενές κλωνικό νόσημα, όπου ανεξάρτη-
τοι κλώνοι ανταγωνίζονται για την τελική επικράτηση20. 
κάποιοι ασθενείς έχουν σταθερούς γενετικά κλώνους, 
ενώ περίπου το 1/3 των ασθενών εμφανίζουν κλωνική 
εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου. οι ασθενείς υψηλού 
ρίσκου εμφανίζουν κατά τη διάγνωση κλωνική ετερογέ-
νεια και γενετική αστάθεια. η ταυτόχρονη χρησιμοποί-
ηση φαρμάκων με διαφορετικό τρόπο δράσης, με στόχο 
τη γρήγορη, βαθιά και παρατεταμένη ανταπόκριση είναι 
η στρατηγική που ακολουθούν οι περισσότερες σύγχρο-
νες μελέτες σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, τόσο πριν, 
όσο και μετά την ΑμΑΑκ.

ςε μεγάλη μελέτη της γαλλικής ομάδας μελέτης του 
Πμ (IFM), 482 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν, συμπτωμα-
τικό Πμ τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν σαν θεραπεία εφό-
δου πριν την ΑμΑΑκ: το «κλασικό» χημειοθεραπευτικό 
σχήμα VAD (βινκριστίνη, αδριαμυκίνη, δεξαμεθαζόνη, 
Ν=121), το σχήμα VAD ακολουθούμενο από θεραπεία 

πίνακας 1. Μεγίστη ανταπόκριση πριν και μετά ΑΜΑΑΚ σε μελέτες που χρησιμοποίησαν νεότερο αντιμυελωμα-
τικό παράγοντα στη χημειοθεραπεία εφόδου 

Μελέτη 
Αριθμός ασθενών Σχήμα εφόδου

Μεγίστη ανταπόκριση 
προ ΑΜΑΑΚ (%)

Μεγίστη ανταπόκριση 
μετά ΑΜΑΑΚ (%)

HOVON-50 [8]
N = 556

TAD 37 ≥VGPr 66 ≥VGPr
VAD 18 ≥VGPr 54 ≥VGPr

IFM 2005-01 [9]
N = 482

Vel/Dex 15 Cr/nCr
38 ≥VGPr

35 Cr/nCr
54 ≥VGPr

VAD 6 Cr/nCr
15 ≥VGPr

18 Cr/nCr
37 ≥VGPr

GIMEMA MMY-3006 [10]
N = 480

VTD 22 Cr
62 ≥VGPr

49 Cr
86 ≥VGPr

TD 5 Cr
31 ≥VGPr

40 Cr
81 ≥VGPr

PETHEMA/GEM05MEN0S65 [11]
N = 386

TD 14 ≥Cr 37 ≥Cr
VTD 35 ≥Cr 52 ≥Cr

VBMCP/VBAD/B 21 ≥Cr 49 ≥Cr

HOVON65 GMMG HD4 [12]
N = 827

PAD 42 ≥VGPr 62 ≥VGPr
VAD 14 ≥VGPr 36 ≥VGPr

IFM 2007-02 [13]
N = 199

Vel/Dex 36 ≥VGPr 58 ≥VGPr
VTD 49 ≥VGPr 74 ≥VGPr

TAD: θαλιδομίδη-αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη, VAD: βινκριστίνη-αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη, Vel/Dex: βορτεζομίδη-δεξαμεθαζόνη, VTD: βορ-
τεζομίδη-θαλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη, TD: θαλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη, VBMCP: βινκριστίνη-BCNu-μελφαλάνη-κυκλοφωσφαμίδη-πρεδνιζόνη, 
VBAD: βινκριστίνη-BCNu-αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη, PAD: βορτεζομίδη-αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη.
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σταθεροποίησης με DCEP (δεξαμεθαζόνη, κυκλοφωσφα-
μίδη, ετοποσίδη και cis-πλατίνα, Ν=121), το συνδυασμό 
βορτεζομίδης και δεξαμεθαζόνης (Vel-Dex, Ν=121) ή το 
σχήμα Vel-Dex ακολουθούμενο από θεραπεία σταθερο-
ποίησης με DCEP (Ν=119). οι ασθενείς που μετά την 
ΑμΑΑκ δεν πέτυχαν τουλάχιστον VGPR υποβλήθηκαν 
σε δεύτερη ΑμΑΑκ. μετά τη θεραπεία εφόδου ο συνδυ-
ασμός Vel-Dex πέτυχε καλύτερα ποσοστά CR και VGPR 
σε σύγκριση με το σχήμα VAD (14,8% έναντι 6,4% και 
37,7% έναντι 15,1%, αντίστοιχα), και οι διαφορές αυτές 
παρέμειναν μετά θεραπεία σταθεροποίησης με DCEP. με-
τά την πρώτη ΑμΑΑκ, τα ποσοστά CR και VGPR με το 
Vel-Dex συνέχιζαν να είναι καλύτερα από αυτά του VAD 
(35% έναντι 18,4% και 54,3% έναντι 37,2%, αντίστοιχα). 
Ωστόσο, το PFS ήταν οριακά αυξημένο στους ασθενείς 
που έλαβαν Vel-Dex: 36 έναντι 29,7 μήνες (p=0,064). η 
συχνότητα των σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν 
παρόμοια μεταξύ των μελετώμενων ομάδων, αλλά η αι-
ματολογική τοξικότητα και η θνητότητα που σχετίζο-
νταν με την τοξικότητα ήταν μεγαλύτερη στα σκέλη του 
VAD, ενώ η περιφερική νευροπάθεια (ΠΝ) ήταν αυξη-
μένη (βαρύτητας 3-4: 9,2% έναντι 2,5%) στα σκέλη του 
Vel-Dex9. μάλιστα υποανάλυση της μελέτης αυτής έδει-
ξε ότι ο συνδυασμός Vel-Dex, σαν θεραπεία εφόδου πριν 
την ΑμΑΑκ, βελτιώνει το διάμεσο PFS στους ασθενείς 
με την αντιμετάθεση t(4;14), η οποία σχετίζεται με κα-
κή πρόγνωση στο Πμ21. 

ςε ιταλική μελέτη, συγκρίθηκε ο συνδυασμός VTD 
(βορτεζομίδη, θαλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη) με το συν-
δυασμό τD (θαλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη) σαν θεραπεία 
εφόδου πριν την ΑμΑΑκ. οι ασθενείς έλαβαν είτε 3 
κύκλους VTD (Ν=241) ή 3 κύκλους TD (Ν=239) πριν 
την ΑμΑΑκ. τα ποσοστά CR ή nCR ήταν 31% για το 
σκέλος του VTD και 11% για το σκέλος του TD. η υπε-
ροχή του VTD επιβεβαιώθηκε και σε ασθενείς με κυττα-
ρογενετικές ανωμαλίες υψηλού κινδύνου [t(4;14) και/ή 
del(17p)]. το PFS ήταν σημαντικά μεγαλύτερο στο σκέ-
λος του VTD σε σχέση με το TD (68% έναντι 56% στα 
3 έτη). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαρύτητας 3 και 4 παρα-
τηρήθηκαν συχνότερα στο VTD: 56% έναντι 33% στο 
TD (ΠΝ: 10% στο VTD έναντι 2% στο TD)10. η γαλλι-
κή ομάδα μελέτης του Πμ δημοσίευσε τα αποτελέσμα-
τα μελέτης φάσης III (IFM 2007–02) που συνέκρινε, ως 
θεραπεία εφόδου πριν την ΑμΑΑκ, το συνδυασμό VD 
με το σχήμα vTD (χαμηλές δόσεις βορτεζομίδης: 1 mg/
m2 και θαλιδομίδη 100 mg/d). το vTD οδήγησε σε υψη-
λότερο ποσοστό ανταποκρίσεων (CR/VGPR) τόσο πριν 
(49% έναντι 36%, p=0,05) όσο και μετά την ΑμΑΑκ 
(74% έναντι 58%, p=0,02). οι χαμηλές δόσεις της βορτε-
ζομίδης και της θαλιδομίδης στο vτD είχαν σαν αποτέλε-
σμα μικρότερα ποσοστά εμφάνισης ΠΝ (βαθμού ≥2, 14% 
στο σκέλος vTD έναντι 34% στο σκέλος VD, p=0,001)13. 

η βoρτεζομίδη συνδυάστηκε επίσης με δοξορουβυ-

κίνη και δεξαμεθαζόνη (PAD) σα θεραπεία εφόδου πριν 
την ΑμΑΑκ. ςε πρόσφατη μελέτη, 827 ασθενείς με νεο-
διαγνωσθέν, συμπτωματικό Πμ τυχαιοποιήθηκαν να λά-
βουν σα θεραπεία εφόδου VAD ή PAD πριν την ΑμΑΑκ. 
μετά την ΑμΑΑκ, ακολούθησε θεραπεία συντήρησης 
με θαλιδομίδη, 50 mg ημερησίως για 2 χρόνια, στο σκέ-
λος του VAD ή βορτεζομίδη 1,3 mg/m2, μια φορά κάθε 2 
εβδομάδες για 2 έτη, στο σκέλος του PAD. τα ποσοστά 
επίτευξης CR και σχεδόν CR (near CR) ήταν μεγαλύτε-
ρα μετά τη θεραπεία εφόδου με PAD (15% έναντι 31%, 
p<0,001) και τη θεραπεία συντήρησης με βορτεζομίδη 
(34% έναντι 49%, p<0,001). μετά διάμεσο διάστημα πα-
ρακολούθησης 41 μηνών, το PFS ήταν μακρύτερο στο 
σκέλος του PAD (διάμεσο: 28 έναντι 35 μήνες, p=0,002), 
ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση και η ολική επιβί-
ωση ήταν μεγαλύτερη στο σκέλος του PAD (HR=0,77, 
95% CI: 0,60-1,00, p=0,049). ςτους ασθενείς με νεφρι-
κή ανεπάρκεια και με del17p το PAD επίσης βελτίωσε τη 
διάμεση ολική επιβίωση (54 έναντι 21 μηνών, p<0,001 
και δεν έχει επιτευχθεί στους 54 μήνες έναντι 24 μηνών, 
p=0,003, αντίστοιχα)12.

ο συνδυασμός λεναλιδομίδης και χαμηλών δόσεων 
δεξαμεθαζόνης (Rd) πριν την ΑμΑΑκ οδηγεί σε ποσο-
στά αντικειμενικών ανταποκρίσεων (≥PR) 80%, ενώ η 
πιθανότητα 2-ετούς επιβίωσης είναι 92%. ο συνδυασμός 
αυτός αποτελεί μια ακόμη επιλογή για θεραπεία εφόδου 
πριν την ΑμΑΑκ22. Ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό σχή-
μα είναι ο συνδυασμός λεναλιδομίδης με βορτεζομίδη και 
δεξαμεθαζόνη (RVD). ςε μελέτη φάσης I-II, 66 ασθενείς 
πήραν το σχήμα αυτό πριν την ΑμΑΑκ. Όλοι οι ασθε-
νείς ανταποκρίθηκαν και τα ποσοστά CR και VGPR ήταν 
39% και 67%, αντίστοιχα. οι ανταποκρίσεις ήταν ανε-
ξάρτητες της παρουσίας κυτταρογενετικών ανωμαλιών, 
ενώ με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 21 μήνες, η 
πιθανότητα επιβίωσης στο 1,5 έτος ήταν 97% και η πιθα-
νότητα PFS ήταν 75%23. ςε άλλη μελέτης φάσης II, της 
οποίας τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται, οι ασθενείς 
έλαβαν 3 κύκλους RVD πριν την ΑμΑΑκ και 2 κύκλους 
μετά. η ολική ανταπόκριση ήταν 97%, με 54% των ασθε-
νών να επιτυγχάνει τουλάχιστον VGPR πριν την ΑμΑ-
Ακ και 68% μετά την ΑμΑΑκ24.

H μελέτη EVOLUTION συνέκρινε το συνδυασμό 
RVD με κυκλοφωσφαμίδη (VCDR), με τους συνδυα-
σμούς VCD, VRD και VCDmod (χορήγηση 3 εβδομα-
διαίων δόσεων κυκλοφωσφαμίδης, ανά κύκλο), σε μια 
προσπάθεια να βρεθεί το καλύτερο σχήμα εφόδου. ο 
συνδυασμός VCDmod έδωσε τα καλύτερα αποτελέσμα-
τα πριν την ΑμΑΑκ με 100% ολικές ανταποκρίσεις (CR 
47%) σε σύγκριση με τα άλλα σχήματα που εμφάνισαν 
CR μεταξύ 22%-24%. Παρενέργειες εμφανίστηκαν συ-
χνότερα με τον συνδυασμό VCDR. Ωστόσο θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι ήταν μελέτη φάσης ιι με μικρό αριθμό 
ασθενών για τις 4 τυχαιοποιήσεις που είχε25. Πάντως και 
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αυτή και οι προηγούμενες μελέτες που αναφέραμε δεί-
χνουν ότι ένας τριπλός συνδυασμός που περιέχει βορτε-
ζομίδη, δεξαμεθαζόνη και έναν αλκυλιούντα πράγοντα 
(κυκλοφωσφαμίδη) ή μια ανθρακυκλίνη (δοξορουβυκί-
νη) ή ένα ανοσοτροποποιητή (θαλιδομίδη ή λεναλιδομίδη) 
αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη θεραπεία εφόδου. 
το ποιός είναι ο καλύτερος συνδυασμός εφόδου από τους 
παραπάνω θα φανεί στα αποτελέσματα μελετών που θα 
ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον. για ασθενείς εκτός κλι-
νικών μελετών, θεωρούμε ότι οι συνδυασμοί VCDmod 
και VTD (που πρόσφατα έλαβε και τη σχετική έγκριση 
από τον Ε.ο.Φ.) είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι για τη θε-
ραπεία εφόδου πριν την ΑμΑΑκ.

ποιός είναι ο καταλληλότερος χρόνος για 
τη χορήγηση μεγαθεραπείας και ΑΜΜΑΚ; 

τα μέχρι σήμερα δεδομένα υποστηρίζουν τη χορή-
γηση της μεγαθεραπείας μετά τη θεραπεία εφόδου, βα-
σιζόμενα κυρίως σε πλεονεκτήματα στην ποιότητα ζωής 
και λιγότερο σε πλεονέκτημα επιβίωσης. μάλιστα σημα-
ντικές τυχαιοποιημένες μελέτες απέτυχαν να αναδείξουν 
πλεονέκτημα επιβίωσης στους ασθενείς που υποβλήθη-
καν σε ΑμΑΑκ ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε σχέση 
με τους ασθενείς που έλαβαν τη μεγαθεραπεία αργότερα, 
κατά τη διάρκεια της νόσου τους26-28. ςτην εποχή των νε-
ότερων παραγόντων, οι τυχαιοποιημένες μελέτες που επι-
χειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα έχουν ακόμη μικρό 
χρονικό διάστημα παρακολούθησης. οι Boccadoro και 
συν σχεδίασαν μια μελέτη στην οποία οι ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν να λάβουν είτε εισαγωγική θεραπεία με λε-
ναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη και στη συνέχεια ΑμΑΑκ, 
είτε το συνδυασμό μελφαλάνης-λεναλιδομίδης-πρεδνι-
ζολόνης (MPR)29. Αν και τα ποσοστά CR και η ολική 
επιβίωση ήταν παρόμοια, η πρώιμη ΑμΑΑκ ελάττωσε 
το κίνδυνο υποτροπής της νόσου κατά 50% ενώ το PFS 
στα δυο χρόνια ήταν 73% έναντι 54% υπέρ της ΑμΑΑκ. 
μια υποανάλυση της μελέτης ECOG E4A03 (RD έναντι 
Rd) έδειξε ότι η ΑμΑΑκ μετά από 4 κύκλους χημειο-
θεραπείας εφόδου βασισμένης στη λεναλιδομίδη σχετί-
στηκε με υψηλότερη τριετή επιβίωση (94% έναντι 78%) 
σε σχέση με τη συνεχιζόμενη θεραπεία με RD ή Rd χω-
ρίς ΑμΑΑκ, παρά τα εξαιρετικά ποσοστά VGPR (57%) 
στους ασθενείς αυτούς23. 

κλινικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένε-
ται να αναδείξουν ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή για 
την ΑμΑΑκ. η μελέτη IFM/DFCI 2009 (NCT 01208622) 
τυχαιοποιεί τους ασθενείς μετά από τρεις κύκλους θερα-
πείας εφόδου με RVD και συλλογή αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων σε πρώιμη ΑμΑΑκ και δυο κύκλους 
συντήρησης με RVD ή συνεχιζόμενη αγωγή με RVD (έως 
8 κύκλους). και στα δυο σκέλη χορηγείται θεραπεία συ-
ντήρησης με λεναλιδομίδη για 12 μήνες, και οι ασθενείς 

του δεύτερου σκέλους θα υποβληθούν σε ΑμΑΑκ κατά 
την υποτροπή. η μελέτη ΕμΝ-02 (NCT 01208766) τυχαι-
οποιεί 1500 ασθενείς μετά από τρεις κύκλους θεραπείας 
εφόδου με VCD σε απλή ή διπλή ΑμΑΑκ έναντι εντατι-
κοποίησης της θεραπείας με VMP και στη συνέχεια ακο-
λουθεί δεύτερη τυχαιοποίηση για θεραπεία εδραίωσης με 
RVD έναντι καμιάς θεραπεία εδραίωσης. οι μελέτες αυ-
τές ενσωματώνουν στρατηγικές τυχαιοποίησης ανάλογα 
με το προγνωστικό κίνδυνο των ασθενών και αναμένε-
ται να μας δώσουν στοιχεία για το όφελος της ΑμΑΑκ 
σε διάφορες ομάδες κινδύνου. μέχρι να έχουμε τα απο-
τελέσματα των μελετών αυτών, υποστηρίζουμε τη διε-
νέργεια της ΑμΑΑκ μετά 4 σχήματα θεραπείας εφόδου.

Ο ρόλος της θεραπείας σταθεροποίησης 
και συντήρησης μετά την ΑΜΑΑΚ 

καθώς στους περισσότερους ασθενείς με Πμ η νό-
σος υποτροπιάζει ακόμη και μετά την ΑμΑΑκ, έχουν 
γίνει προσπάθειες για τη σταθεροποίηση (και βελτίωση) 
της ανταπόκρισης στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
μεγαθεραπεία αλλά και τη συντήρηση της.

Θεραπεία Σταθεροποίησης
ςε ιταλική μελέτη, ο συνδυασμός ΡΑD χορηγήθηκε 

σαν θεραπεία εφόδου (4 κύκλοι) σε 102 ασθενείς με νε-
οδιαγνωσθέν Πμ. μετά την ΑμΑΑκ, οι ασθενείς πή-
ραν 4 κύκλους σταθεροποίησης με λεναλιδομίδη (25 mg, 
ημερησίως, από του στόματος, τις ημέρες 1-21, κύκλου 
28 ημερών) και πρεδνιζόνη (50 mg μέρα παρά μέρα) και 
στη συνέχεια συντήρηση με λεναλιδομίδη (10 mg, ημε-
ρησίως, από του στόματος, τις ημέρες 1-21, κύκλου 28 
ημερών) μέχρι υποτροπής της νόσου. μετά το ΡΑD το 
58% των ασθενών πέτυχε VGPR (το 13% CR), ενώ με-
τά την ΑμΑΑκ το 82% των ασθενών πέτυχε VGPR (το 
38% CR). τέλος μετά τη θεραπεία σταθεροποίησης και 
συντήρησης με λεναλιδομίδη τα ποσοστά VGPR και CR 
ήταν 86% και 66%, αντίστοιχα. μετά διάμεσο διάστημα 
παρακολούθησης 21 μηνών, η πιθανότητα 2-ετούς επι-
βίωσης χωρίς πρόοδο νόσου ήταν 69% και η πιθανότη-
τα 2-ετούς συνολικής επιβίωσης ήταν 86%. η θνητότητα 
από τη θεραπεία ήταν 3%30.

ςε άλλη ιταλική μελέτη, ο συνδυασμός VTD χορη-
γήθηκε για 4 μήνες ως θεραπεία σταθεροποίησης μετά 
την ΑμΑΑκ. το ποσοστό ΠΥ αυξήθηκε από 15% μετά 
την ΑμΑΑκ σε 49% μετά τη σταθεροποίηση. Πιο ση-
μαντικό ήταν το γεγονός ότι οι μοριακές υφέσεις, που 
εμφανίστηκαν σε ποσοστό μόλις 3% των ασθενών με-
τά την ΑμΑΑκ, αυξήθηκαν στο 18% των ασθενών με-
τά τους 4 κύκλους VTD. ςε διάστημα 42 μηνών κανείς 
ασθενής σε μοριακή ύφεση δεν υποτροπίασε31. ο ίδιος 
συνδυασμός (VTD) μετά από διπλή ΑμΑΑκ ήταν ανώ-



Η θέση της ΑΜΑΑΚ στο πολλαπλούν μυέλωμα στην εποχή των νέων παραγόντων δρώμενα 225

τερος σε ότι αφορά το PFS, έναντι του συνδυασμού θαλι-
δομίδης-δεξαμεθαζόνης (TD) ως θεραπεία εδραίωσης σε 
ασθενείς που στη συνέχεια έλαβαν θεραπεία συντήρησης 
με δεξαμεθαζόνη32. Ωστόσο η εκτιμώμενη τριετής ολική 
επιβίωση ήταν ανάλογη (90% έναντι 88%, αντίστοιχα).

Θεραπεία Συντήρησης
η θεραπεία συντήρησης πρέπει να είναι εύκολη στη 

χορήγηση για τον ασθενή και με ελάχιστη τοξικότητα. 
τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα θαλιδομίδη και λενα-
λιδομίδη, λόγω του τρόπου δράσης τους και του τρόπου 
χορήγησής τους (από το στόμα), αποτελούν ιδανικούς 
παράγοντες για θεραπεία συντήρησης μετά ΑμΑΑκ.

Έχουν δημοσιευθεί πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες με 
τη χρήση της θαλιδομίδης ως θεραπεία συντήρησης με-
τά ΑμΑΑκ8,33-36. H γαλλική ομάδα πρώτη ανέφερε ότι 
η θεραπεία συντήρησης με θαλιδομίδη αύξανε την ολική 
ανταπόκριση σε σχέση με το εικονικό φάρμακο ή την πα-
μιδρονάτη (CR+VGPR: 67% έναντι 55% και 57%, αντί-
στοιχα), είχε μεγαλύτερη πιθανότητα 3-ετούς PFS (52% 
έναντι 36% και 37%, αντίστοιχα) και μεγαλύτερη πιθα-
νότητα 4-ετούς συνολικής επιβίωσης (87% έναντι 77% 
και 74%, αντίστοιχα). Ωστόσο, η μελέτη αυτή ανέφερε 
ότι μόνο οι ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν τουλάχιστον 
VGPR μετά την ΑμΑΑκ έχουν πλεονέκτημα στο διά-
στημα χωρίς πρόοδο νόσου, με τη θεραπεία συντήρησης 
με θαλιδομίδη33. η ομάδα του Arkansas ανέφερε ότι η 
συντήρηση με θαλιδομίδη σε σχέση με τη μη εφαρμογή 
συντήρησης αυξάνει το ποσοστό CR (62% έναντι 43%) 
και 5-ετούς διαστήματος ελεύθερου νόσου (PFS: 56% 
έναντι 44%), ενώ είχε πλεονέκτημα επιβίωσης μόνο στην 
υποομάδα των ασθενών με κακής πρόγνωσης κυτταρο-
γενετικές ανωμαλίες35. ςε πρόσφατη μεγάλη Βρετανική 
μελέτη, 820 νεο-διαγνωσθέντες ασθενείς με Πμ τυχαι-
οποιήθηκαν να λάβουν συντήρηση με θαλιδομίδη μέ-
χρι πρόοδο της νόσου ή μόνο παρακολούθηση μετά την 
ΑμΑΑκ. το διάμεσο διάστημα μέχρι πρόοδο της νόσου 
ήταν μεγαλύτερο στο σκέλος της θαλιδομίδης (p<0,001). 
Ωστόσο η διάμεση επιβίωση δε διέφερε μεταξύ των δυο 
ομάδων ασθενών (p=0,40). Όσον αφορά τις κυτταρογενε-
τικές ανωμαλίες, οι ασθενείς με ευνοϊκά κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά, που έλαβαν συντήρηση με θαλιδομίδη, 
είχαν πλεονέκτημα στο διάμεσο διάστημα χωρίς πρόοδο 
νόσου (p=0.004) και μια τάση για καλύτερη επιβίωση σε 
σύγκριση με τους ασθενείς που δεν έλαβαν συντήρηση 
με θαλιδομίδη. οι ασθενείς, όμως, με δυσμενή κυτταρο-
γενετικά χαρακτηριστικά που έλαβαν συντήρηση με θα-
λιδομίδη δεν είχαν πλεονέκτημα στο διάμεσο διάστημα 
χωρίς πρόοδο νόσου, ενώ εμφάνισαν και χειρότερη επιβί-
ωση (p=0,009)36. μια μετα-ανάλυση όλων των παραπάνω 
μελετών έδειξε ότι η θεραπεία συντήρησης με θαλιδομί-
δη προσφέρει παράταση στο διάστημα χωρίς πρόοδο νό-

σου και αύξηση της μακράς επιβίωσης (p<0,001, 7-ετούς 
διαφοράς HR=12,3; 95% CI: 5,5-19,0)36.

η λεναλιδομίδη, λόγω καλύτερου προφίλ ασφαλείας 
από τη θαλιδομίδη, φαίνεται να είναι ιδανικός παράγοντας 
για θεραπεία συντήρησης. τα αποτελέσματα δύο μεγά-
λων τυχαιοποιημένων μελετών φάσης III, μιας γαλλικής 
(IFM-2005-02, Ν=614 ασθενείς) και μιας Αμερικάνικης 
(CALGB 100104, Ν=460 ασθενείς), δημοσιεύθηκαν το 
201237,38. η λεναλιδομίδη χορηγήθηκε σε χαμηλές δόσεις 
μετά την ΑμΑΑκ μέχρι την πρόοδο της νόσου. και οι 
δυο μελέτες έδειξαν σημαντική επιμήκυνση του διάμε-
σου διαστήματος χωρίς πρόοδο νόσου στο σκέλος της 
λεναλιδομίδης (41 μήνες έναντι 23 μήνες στο εικονικό 
φάρμακο, p<0,0001 στη γαλλική μελέτη37 και 47 έναντι 
27 μήνες στην Αμερικάνικη μελέτη, p<0,000138). ςτην 
Αμερικάνικη μελέτη περισσότεροι ασθενείς είχαν πε-
θάνει στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου απ’ ότι στο 
σκέλος της λεναλιδομίδης (23% έναντι 15%, p=0,03)38. 
Υπήρξαν ενδείξεις για ανάπτυξη δευτεροπαθών κακο-
ηθειών στο σκέλος της λεναλιδομίδης μετά τα 2 πρώ-
τα χρόνια χορήγησης. το θέμα βρίσκεται υπό μελέτη αν 
και οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι ο κίνδυ-
νος είναι πολύ μικρός και τροποποιήσεις στο δοσολογι-
κό σχήμα (μέχρι 2 έτη) φαίνεται να συνοδεύονται από 
αμελητέο κίνδυνο.

η βορτεζομίδη αξιολογήθηκε ως θεραπεία εφόδου 
(στο σχήμα PAD) σε σύγκριση με VAD και ως θεραπεί-
ας συντήρησης σε ασθενείς μετά από ΑμΑΑκ (κάθε δυο 
εβδομάδες για 2 χρόνια) σε σύγκριση με θαλιδομίδη (κα-
θημερινά για 2 χρόνια) σε μια μελέτη των Sonneveld και 
συν. που προαναφέρθηκε στην παράγραφο της θεραπεί-
ας εφόδου πριν την ΑμΑΑκ12. το PFS ήταν ανώτερο 
για τους ασθενείς που έλαβαν βορτεζομίδη ως θεραπεία 
εφόδου και συντήρησης, με πλεονέκτημα και στην επιβί-
ωση στην πολυπαραγοντική ανάλυση, όπως προείπαμε.

Συμπεράσματα
με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η μεγαθερα-

πεία με μελφαλάνη και ΑμΑΑκ αποτελεί τη θεραπεία 
επιλογής για κατάλληλους ασθενείς, κυρίως νεότερους 
των 65 ετών, με νεοδιαγνωσθέν Πμ. το καταλληλότερο 
σχήμα εφόδου δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Ωστόσο οι 
συνδυασμοί VCDmod και VTD φαίνεται να αποτελούν 
αξιόπιστα σχήματα με καλό προφίλ ασφάλειας. Πολλά 
ερωτήματα μένουν ακόμη αναπάντητα όσον αφορά στο 
ρόλο της ΑμΑΑκ στην εποχή των νεότερων βιολογι-
κών παραγόντων και κυρίως αν η ΑμΑΑκ πρέπει να 
αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της αρχικής θεραπείας 
σε όλους τους κατάλληλους ασθενείς ή σε υποομάδες με 
συγκεκριμένα βιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. δυσμενείς 
κυτταρογενετικές βλάβες), ή τέλος αν θα πρέπει να απο-
τελεί μέρος της θεραπείας διάσωσης. Πολλές μελέτες που 
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έχουν σαν πρωταρχικό σκοπό να απαντήσουν στα ερωτή-
ματα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά 

τους θα καθορίσουν τα επόμενα χρόνια τον ακριβή ρόλο 
της ΑμΑΑκ στο Πμ. 
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ABSTRACT: In the era of conventional chemotherapy high dose melphalan followed by autologous stem 
cell transplantation (ASCT) immediately after induction chemotherapy was the treatment of choice in pa-
tients younger than 65 years old with multiple myeloma (MM). The integration of novel agents (thalido-
mide, bortezomib and lenalidomide) in induction regimens has resulted in increased survival of patients 
with MM and raises questions about the role of ASCT in the treatment of MM. This review attempts to 
give answers regarding the optimal induction therapy in patients who are candidates for ASCT, the need 
of ASCT as intensification treatment, the importance of achieving deep remission in relation to overall 
survival and the role of consolidation and maintenance therapy after ASCT.
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ΠΕΡιληΨη: η AL αμυλοείδωση, το σύνδρομο POEMS και η μακροσφαιριναιμία του Waldenström 
(μW) είναι τρία σπάνια νοσήματα με κοινό χαρακτηριστικό την παρουσία παραπρωτεΐνης. η διάγνω-
ση τους τίθεται συχνά δύσκολα. οι 3 οντότητες παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα κλινικών εκ-
δηλώσεων και έκβασης και είναι θεωρητικά ανίατες. ςε σχέση με τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση, 
σημαντικές πρόοδοι έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η χορή-
γηση χημειοθεραπείας υψηλών δόσεων με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων (ΑμΑΑκ). Χορηγείται στους ασθενείς εκείνους, που η φυσική τους κατάσταση τους επιτρέπει να 
ανεχτούν τη διαδικασία. η θεραπευτική αυτή αντιμετώπιση είναι αποτελεσματική στην AL αμυλοεί-
δωση, όπου επιτυγχάνεται μακροχρόνια ύφεση και κάθαρση - αποκατάσταση προσβεβλημένων ιστών 
στους μισούς περίπου ασθενείς. ςτο σύνδρομο POEMS η ΑμΑΑκ οδηγεί την πλειοψηφία των ασθενών 
σε κλινικές και αιματολογικές ανταποκρίσεις με 5ετή επιβίωση χωρίς υποτροπή στο 70%. ςυγκριτικά, 
με τη χημειοθεραπεία μόνο, τόσο στην AL αμυλοείδωση όσο και στο σύνδρομο POEMS οι συνολικές 
υφέσεις, η διάρκεια ανταπόκρισης και η ολική επιβίωση των ασθενών είναι καλλίτερες με την ΑμΑΑκ. 
Υπάρχουν όμως υποτροπές και τα ποσοστά των πρώιμων θανάτων δεν είναι αμελητέα. ςτα δυο ανωτέρω 
νοσήματα η ΑμΑΑκ μπορεί να εφαρμοστεί απ’ ευθείας, χωρίς προηγούμενη χημειοθεραπεία, επειδή 
το φορτίο νόσου είναι συνήθως περιορισμένο. Αντίθετα, στη μW, η εμπειρία της ΑμΑΑκ είναι περιο-
ρισμένη, τόσο λόγω της πολύ πιο ήπιας φύσης της νόσου, όσο και λόγω του προχωρημένου της ηλικίας 
των ασθενών. Επιπλέον, σε αυτό το νόσημα τα αποτελέσματα της ΑμΑΑκ, δεν διαφέρουν σημαντικά 
από αυτά που επιτυγχάνονται με τη χημειοθεραπεία.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η χημειοθεραπεία υψηλών δόσεων ακολουθούμε-

νη από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων (ΑμΑΑκ) οδηγεί πολλούς ασθενείς με 
λεμφώματα σε υποτροπή ή με πολλαπλούν μυέλωμα σε 
ίαση ή μακροχρόνιες υφέσεις, αντίστοιχα. η AL αμυλο-

είδωση, το σύνδρομο POEMS και η μακροσφαιριναιμία 
του Waldenstrom (μW) είναι παραπρωτεϊναιμίες σπα-
νιότερες από το πολλαπλούν μυέλωμα (Πμ), αλλά που 
και αυτές χαρακτηρίζονται από την παρουσία μονοκλω-
νικής ανοσοσφαιρίνης στον ορό, ενώ το νεοπλασματικό 
κύτταρο που την εκκρίνει είναι είτε πλασματοκύτταρο 
ή Β-λεμφοπλασματοκύτταρο, ανάλογα με το νόσημα. 
οι κλινικές εκδηλώσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
τους, αλλά η θεραπευτική τους αντιμετώπιση βασίζεται 
σε σχήματα που χορηγούνται στο μυέλωμα ή σε άλλα 
Β-λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. η εμπειρία της ΑμΑ-
Ακ στα ανωτέρω νοσήματα παραμένει περιορισμένη, 
λόγω της σπανιότητας αυτών και του γεγονότος ότι εμ-
φανίζονται συνήθως σε προχωρημένη ηλικία. ςκοπός της 
παρούσας ανασκόπησης είναι να παρουσιαστεί περιλη-
πτικά η διεθνής εμπειρία στις προαναφερθείσες παθήσεις. 
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Ι. AL Αμυλοείδωση
η AL αμυλοείδωση (ή αλλιώς πρωτοπαθής) είναι η 

συχνότερη μορφή αμυλοείδωσης. οφείλεται στην εναπό-
θεση ελαφρών αλυσίδων ανοσοσφαιρινών (Ig) με άτυπο 
σχηματισμό, σε οποιοδήποτε όργανο.

η ελαφρά αλυσίδα Ig δεν είναι πάντα αμυλοειδογόνος 
και λιγότερο από 10% των περιπτώσεων AL αμυλοείδωσης 
συνοδεύουν Πμ ή άλλη πλασματοκυτταρική δυσκρασία. 
η αμυλοειδογόνος ελαφρά αλυσίδα Ig μπορεί να εκκρίνε-
ται συνοδεύοντας τη βαρεία αλυσίδα Ig ή μόνη της. Αυ-
ξημένες συγκεντρώσεις ελευθέρων ελαφρών αλυσίδων 
Ig (FLCs) ανευρίσκονται σε 94-98% των ασθενών1-3 και 
είναι συνήθως λ-τύπου, ενώ παρουσία πλήρους μορίου 
Ig ανευρίσκεται σε 60-65% των περιπτώσεων και είναι 
συνήθως IgΑ. η διάγνωση της AL αμυλοείδωσης απαι-
τεί απόδειξη ύπαρξης πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας 
και ιστικής εναπόθεσης αμυλοειδούς. Επομένως, πέραν 
του συνήθους ελέγχου πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας, 
θα πρέπει να γίνει βιοψία προσβεβλημένου οργάνου4. η 
συμπτωματολογία και η επιβίωση των ασθενών εξαρτά-
ται από τον αριθμό και τις θέσεις προσβεβλημένων οργά-
νων και περιλαμβάνει νεφρωσικό σύνδρομο, δερματικές 
βλάβες, καρδιομυοπάθεια, απομυελινωτική περιφερική 
νευροπάθεια, ηπατομεγαλία, σύνδρομο δυσαπορρόφη-
σης και άλλες εκδηλώσεις από το γαστρεντερολογικό, 
κ.ά. η διάγνωση διαλάθει εύκολα όταν δεν εκκρίνεται 
βαρεία αλυσίδα Ig και απουσιάζουν τυπικά συμπτώμα-
τα, όπως μακρογλωσσία.

ο στόχος της θεραπείας είναι η πλήρης εξαφάνιση 
της παραγωγής αμυλοειδογόνου ελαφράς αλυσίδας Ig, 
δεδομένου ότι η εναπόθεση της ευθύνεται για όλες τις 
εκδηλώσεις.

Θεραπευτικά χορηγούνται τα ίδια σχήματα όπως στο 
Πμ. η μελφαλάνη-πρεδνιζόνη (μΡ) και βινκριστίνη-
αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη (VAD), έχουν χρησιμοποιη-
θεί ευρέως, ωστόσο η κορτιζόνη και ιδιαίτερα οι υψηλές 
δόσεις δεξαμεθαζόνης μπορεί να προκαλέσουν σημαντι-
κή κατακράτηση υγρών και σοβαρές καρδιακές κοιλια-
κές αρρυθμίες σε ασθενείς με νεφρική ή/και καρδιακή 
νόσο. Επιπλέον η βινκριστίνη μπορεί να αυξήσει προϋ-
πάρχουσα νευροπάθεια αυτόνομου ή περιφερικού τύπου. 
οι νέοι παράγοντες, θαλιδομίδη, μπορτεζομίμπη και λε-
ναλιδομίδη έχουν επίσης χορηγηθεί στην AL αμυλοεί-
δωση με ικανοποιητικά αποτελέσματα. η μεγαθεραπεία 
με μελφαλάνη ακολουθούμενη από διάσωση με ΑμΑ-
Ακ θεωρείται, από τους περισσότερους, η πλέον αποτε-
λεσματική θεραπεία για τους ασθενείς που είναι σε θέση 
να υποβληθούν σε αυτή. ο πίνακας 1 παρουσιάζει περι-
ληπτικά τη δημοσιευμένη εμπειρία διαφόρων κέντρων5-30 
από το 1996 που πρωτοεφαρμόσθηκε η ΑμΑΑκ στην AL 
αμυλοείδωση. τα ποσοστά και η διάρκεια ανταπόκρισης 
με την ΑμΑΑκ είναι κατά πολύ υψηλότερα από ότι με 
άλλες θεραπείες14. Ωστόσο οι μελέτες που εμφανίζονται 

στον πίνακα5-34 δεν είναι όλες συγκρίσιμες επειδή τόσο 
ο τρόπος παρακολούθησης των ασθενών όσο και τα κρι-
τήρια ανταπόκρισης έχουν αλλάξει δυο φορές κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας 10ετίας. 

με την καθιέρωση των προσδιορισμών FLC στον 
ορό, φάνηκε ότι οι συγκεντρώσεις FLC στους ασθενείς 
με ΑL αμυλοείδωση αποτελούν μέσο εύκολης παρακο-
λούθησης της ανταπόκρισης στη χημειοθεραπεία και 
ότι οι τιμές τους κατά τη διάγνωση είναι προγνωστικές 
ως προς τη συνολική επιβίωση35. το 2004, τα κριτήρια 
ανταπόκρισης συμφωνήθηκαν από τη διεθνή ομάδα ερ-
γασίας της AL αμυλοείδωσης και η πλήρης αιματολογική 
ανταπόκριση ορίσθηκε ως η εξαφάνιση της μονοκλωνι-
κής πρωτεΐνης με ανοσοκαθήλωση στον ορό και στα ού-
ρα, ο φυσιολογικός λόγος FLC στον ορό και η απουσία 
μονοκλωνικής πλασματοκυτταρικής διήθησης μυελού, 
επιβεβαιωμένης ανοσοιστοχημικά31,34. η αιματολογική 
ανταπόκριση, ακόμα και πλήρης, δεν συνεπάγεται άμε-
ση βελτίωση της λειτουργίας των προσβεβλημένων ορ-
γάνων. η ιστική κάθαρση του αμυλοειδούς παρατηρείται 
μόνο όταν οι συγκεντρώσεις FLC γίνονται φυσιολογικές, 
αλλά είναι αργή και η βελτίωση παρατηρείται σταδιακά 
ύστερα από 6 μήνες έως δυο χρόνια36.

η πρόγνωση εξαρτάται από τον αριθμό και τις θέσεις 
εναπόθεσης αμυλοειδούς, με την προσβολή της καρδιάς 
να συνοδεύεται από τη δυσμενέστερη επιβίωση (συχνά <6 
μήνες). λόγω της θεμελιώδους σημασίας της καρδιακής 
προσβολής, αποδείχθηκε ότι για την καλλίτερη παρακο-
λούθηση και εκτίμηση της πρόγνωσης, εκτός από τα επί-
πεδα FLC ορού, πρέπει να προσδιορίζονται οι καρδιακοί 
βιο-δείκτες, και συγκεκριμένα η τροπονίνη T (cTnT) και 
το Ν-τελικό νατριουρικό πεπτίδιο τύπου Β (NT-ProBNP). 
οι τελευταίοι αυτοί δείκτες περιλαμβάνονται στα σύγχρο-
να κριτήρια ανταπόκρισης37,38. Παράλληλα αναδείχθηκε 
η σημασία όχι μόνο της αυξημένης μονοκλωνικής FLC 
αλλά και του βάθους της καταστολής των πολυκλωνικών, 
και έτσι, οι Palladini και συνεργάτες δημιούργησαν ένα 
νέο προγνωστικό σύστημα βασιζόμενο σε τρείς παράγο-
ντες, την cTnT, την NT-ProBNP και τη διαφορά μεταξύ 
μονοκλωνικών και πολυκλωνικών sFLC (FLC-diff). κά-
θε μεταβλητή, βαθμολογήθηκε με 1, και παράχθηκε ένα 
μοντέλο ικανό να διαχωρίσει τους ασθενείς σε 4 ομάδες 
κινδύνου, την 1η χωρίς παράγοντες κινδύνου, τη 2η με έναν 
παράγοντα, την 3η με δυο και την 4η με τρεις, με αντί-
στοιχες 5-ετείς επιβιώσεις 59%, 42%, 20%, και 14%39.

Ιδιαιτερότητες Υψηλής Δόσης 
Χημειοθεραπείας και ΑΜΑΑΚ  
στην AL Αμυλοείδωση

η ΑμΑΑκ έχει κάποιες ιδιαιτερότητες στην AL αμυ-
λοείδωση4-40. Επειδή η μάζα της πλασματοκυτταρικής 
νόσου είναι συνήθως περιορισμένη, η θεραπεία εφόδου 
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πίνακας 1. Δημοσιευμένη εμπειρία ΑΜΑΑΚ στην AL Αμυλοίδωση

Μελέτη Ν Ανταπόκριση
Συνολική Επιβίωση μετά 
ΑΜΑΑΚ

Comenzo5 (1996) 5 Πυ: 60%, ΒΛΠΟ: 100% 100% στους 13 μήνες 
Comenzo6 (1998) 25 Πυ: 62%, ΒΛΠΟ: 64% επιδείνωση: 19% 68% στους 24 μήνες 
Moreau7 (1998) 21 Πυ: 83%, ΒΛΠΟ: 83% 57% στους 14 μήνες 
reich8 (2001) 4 ΒΛΠΟ: 50% 50% στους 7 μήνες 
Van Gameren9 (2001) 11 Μυ: 78%, ΒΛΠΟ: 67%, σταθερή νόσος: 22% 75% στους 6 μήνες 
Lachmann10 (2002) 186 Πυ ή Μυ: 62%, ΒΛΠΟ: 39% 62% στους 6 μήνες 
Blum11 (2003) 13 Πυ: 45%, Μυ: 9%, ΒΛΠΟ: 50% 36% στους 24 μήνες 
Mollee12 (2004) 20 Πυ: 28%, βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε 75%, 

της ηπατικής 100% και της καρδιακής 40%
3-ετής: 56%

Gertz13 (2004) 30 Πυ+Μυ: 64%, πρώιμοι θάνατοι 10% Διάμεση: 30,3 μήνες
Skinner15 (2004) 312 Πυ: 40%, ΒΛΠΟ~100%, πρώιμοι θάνατοι 13% Διάμεση: 4,5 έτη
Gertz16 (2004) 171 Σύγκριση ασθενών που έλαβαν προπαρασκευή με υψηλή δόση μελφαλάνης 

(ομάδα 1) ή με ενδιάμεση δόση μελφαλάνης (ομάδα 2). Ανταπόκριση σε 75% 
και 53% στις ομάδες 1 και 2 αντίστοιχα. Πρώιμοι θάνατοι: 10% στις 2 ομάδες. 
Συνολικά, βελτίωση νεφρικής λειτουργίας: 78%, καρδιακής λειτουργίας: 82% 

Perz17 (2004) 24 Πυ: 46%, Μυ: 8%, ΒΛΠΟ:100%, σταθερή νόσος: 12,5%, πρόοδος νόσου: 17%, 
πρώιμοι θάνατοι 12,5%

Schonland18 (2005) 41 Πυ: 50% , ΒΛΠΟ: 40%
Chow19 (2005) 15 Πυ: 64%, ΒΛΠΟ: 28% 
Perfetti20 (2006) 22 Πυ: 9%, Μυ: 45%, καμία ανταπόκριση: 32%, θάνατος: 14%
Vesole21 (2006) 107 Πυ: 16%, Μυ: 16%, σταθερή νόσος 31%, πρόοδος 

νόσου: 10%, πρώιμοι θάνατοι: 18%
1-ετής: 66%, 3-ετής: 56%

Goodman22 (2006) 92 Πυ: 22%, Μυ: 26%, σταθερή νόσος: 32%, επιδείνωση: 
20%, πρώιμοι θάνατοι: 23%

Διάμεση: 5,3 έτη

Gertz23 (2007)
Ανασκόπηση

270 Πυ: 35%, Μυ: 38%, χωρίς ανταπόκριση: 26%

Sanchorawala25 (2007) 80 Πυ: 51%, πρώιμοι θάνατοι: 21% Διάμεση: 4,75 έτη
Cohen26 (2007)
Προσαρμοσμένη 

προπαρασκευή

45 Πυ: 20%, Μυ: 40%, σταθερή νόσος: 36%, ΒΛΠΟ: 44%, 
πρώιμοι θάνατοι 4%

2-ετή επιβίωση 84%

Hazenberg27 (2008) 46 Πυ: 16% , ΒΛΠΟ: 26%, σταθερή νόσος: 35%
Mangatter28 (2008) 100 Πυ: 44%, Μυ:35%, ΒΛΠΟ: 43%, σταθερή νόσος: 47%
Cibeira29 (2011) 421 Πυ: 43%, ΒΛΠΟ: 33%, επιδείνωση: 68%, πρώιμοι 

θάνατοι: 11,4%
Διάμεση: 13,2 έτη (Πυ) / 5,9 

έτη (υπόλοιποι)
Madan30 (2012)
(Όλοι οι ασθενείς με 

καρδιακή αμυλοίδωση)

187 Επί 157 ασθενών που επιβίωσαν > της ημέρας +100: 
Πυ: 36%, βελτίωση καρδιακής λειτουργίας: 41%, 
πρώιμοι θάνατοι: 16% 

Διάμεση: 66 μήνες

Συγκριτικές Μελέτες ΑΜΑΑΚ/Χημειοθεραπεία (ΧΜΘ)
Dispenzieri14 (2004) 63 ασθενείς ΑΜΑΑΚ / 63 ασθενείς ΧΜΘ.

Καλλίτερη επιβίωση στην 1η ομάδα (P < .001)
1-ετής, 2-ετής και 4-ετής: 
Ομάδα ΑΜΑΑΚ: 89, 71, 71%
Ομάδα ΧΜΘ: 81, 55, 41%

Jaccard 24 (2007) 50 ασθενείς ΑΜΑΑΚ / 50 ασθενείς ΧΜΘ.
Καλλίτερη επιβίωση στη 2η ομάδα (P = .04)

Διάμεση:
Ομάδα ΑΜΑΑΚ: 22,2 μήνες
Ομάδα ΧΜΘ-: 56,9 μήνες

Πυ, Πλήρης Ύφεση. Μυ, Μερική Ύφεση, ΒΛΠΟ, βελτίωση λειτουργίας προσβεβλημένων οργάνων, ΑΜΑΑΚ: αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων
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ενδεχομένως να μην χρειάζεται στους ασθενείς που είναι 
ικανοί να αντέξουν το προπαρασκευαστικό σχήμα. ςτις 
περισσότερες μελέτες οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ΑμΑΑκ ήταν ηλικίας <65 ετών, παρουσίαζαν ικανοποι-
ητική κατάσταση φυσικής ικανότητας (1 ή 2) και ικανο-
ποιητικό καρδιακό κλάσμα εξώθησης (>40%). 

Προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια της κινητοποίη-
σης και της συλλογής των αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων. Δεκαπέντε τοις εκατό των ασθενών παρουσιάζουν 
επιπλοκές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, και 
συγκεκριμένα μπορεί να εμφανίσουν σύνδρομο τριχοει-
δικής διαφυγής (σύνδρομο Clarkson41) με κατακράτηση 
υγρών, ταχυκαρδία, υπόταση, δύσπνοια,. η χρήση αυξη-
τικού παράγοντα κοκκιώδους σειράς μόνο, χωρίς κυκλο-
φωσφαμίδη θεωρείται ασφαλέστερη. ςυχνά χρειάζονται 
πολλαπλές συλλογές για να εξασφαλιστεί ικανός αριθμός 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, το ποσοστό των πρώ-
ιμων θανάτων με τη διαδικασία της ΑμΑΑκ δεν είναι 
αμελητέος και κυμαίνεται από 4 ως 24%. η νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου (ασθενείς σε αιμοκάθαρ-
ση) δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από ΑμΑΑκ. 
ςτους ασθενείς αυτούς συνιστάται επιπλέον και μεταμό-
σχευση νεφρού.

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η τελευταία μελέτη του 
πίνακα 1, από την ομάδα της Mayo Clinic, που αποδεικνύ-
ει ότι η ΑμΑΑκ είναι εφικτή ακόμα και σε ασθενείς με 
προσβολή καρδιάς30. με μόνο 15% πρώιμων θανάτων, η 
διάμεση επιβίωση αυτής της τόσο επιβαρυμένης ομάδας 
ασθενών ήταν 66 μήνες, ενώ η επιβίωση τους θεωρείται 
συνήθως μικρότερη των 6 μηνών. Αξίζει να τονιστεί ότι, 
όπως προαναφέρθηκε η ιστική κάθαρση είναι βραδεία 
και ο διάμεσος χρόνος μέχρι την καρδιακή ανταπόκριση 

ήταν 51 μήνες, ενώ η αιματολογική ανταπόκριση (που 
περιελάμβανε προσδιορισμό ιgs, FLC και καρδιακών βιο-
δεικτών) παρατηρήθηκε στο 3μηνο μετά την ΑμΑΑκ.

Αν και οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι οι 
ανταποκρίσεις και η διάρκεια τους είναι κατά πολύ ικα-
νοποιητικότερες μετά από ΑμΑΑκ από ότι με άλλες 
θεραπείες, μόνο δυο μελέτες συγκρίνουν τις δύο αυτές 
στρατηγικές (Πίνακας 1). τα αποτελέσματα τους είναι αντι-
φατικά: στην πρώτη, από την ομάδα της Mayo Clinic14, 
η επιβίωση μετά την ΑμΑΑκ υπερτερεί αδιαμφισβήτη-
τα σε σχέση με την αντίστοιχη μετά τη χημειοθεραπεία, 
ενώ η δεύτερη μελέτη απέτυχε να δείξει υπεροχή της 
ΑμΑΑκ24. γενικά όμως, φαίνεται ότι η ΑμΑΑκ αυξά-
νει σημαντικά την ποιότητα και τη διάρκεια των ανταπο-
κρίσεων ασθενών με AL αμυλοείδωση, ακόμα και όταν 
η εντόπιση της νόσου δυσχεραίνει σημαντικά την πρό-
γνωση (καρδιά, ήπαρ). 

ΙΙ. Σύδρομο POEMs
το POEMS είναι ένα σπάνιο παρανεοπλαστικό σύν-

δρομο επίσης γνωστό σαν σύνδρομο Takatsuki και σύν-
δρομο Crow-Fucase. το ακρωνύμιο καθορίζει λιγότερα 
από τα μισά συμπτώματα της νόσου: πολυριζονευροπά-
θεια, οργανομεγαλία, ενδοκρινοπάθεια, μονοκλωνική 
πλασματοκυτταρική νεοπλασία και δερματικές βλάβες. 
οι υπόλοιπες σημαντικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν οί-
δημα οπτικής θηλής, εξωαγγειακή υπερφόρτωση υγρών, 
σκληρυντικές βλάβες οστών, θρομβοκυττάρωση, φλεβι-
κές θρομβώσεις και πνευμονικές βλάβες.

τα κριτήρια για τη διάγνωση του συνδρόμου διαμορ-
φώθηκαν τον οκτώβριο του 200842 και αποσαφηνίσθη-
καν περαιτέρω το 201143,44 (Πίνακας 2). ςε παρένθεση 

πίνακας 2. Κριτήρια για τη διάγνωση του Συνδρόμου POEMS

Κριτήρια Συχνότητα (%)
Απαραίτητα Μείζονα Πολυνευροπάθεια

Μονοκλωνική πλασματοκυτταρική υπερπλασία, σχεδόν πάντα λ αλύσεων
100
100

Άλλα Μείζονα Αύξηση του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα στον ορό (VEGF) 
Σκληρυντικές Οστικές Βλάβες
Νόσος Castelman*

95
27-97
11-25

Ελάσσονα Οργανομεγαλία
Οίδημα (%)
Ενδοκρινοπάθεια**
Δερματικές βλάβες
Εξωαγγειακή υπερφόρτωση υγρών 
Θρομβοκυττάρωση ή/και Πολυερυθραιμία

45-85
29-64
67-84
68-89
29-87
54-88

*Μορφές της νόσου Castleman χωρίς πλασματοκυτταρική δυσκρασία, δεν συμπεριλαμβάνονται.
**Λόγω αυξημένης συχνότητας τους, δεν περιλαμβάνονται ο σακχαρώδης διαβήτης και οι θυρεοειδοπάθειες.
Βέβαιη θεωρείται η διάγνωση που πληρεί 3 μείζονα και τουλάχιστον 1 έλασσον κριτήριο και προφανής όταν συγκεντρώνει 2 μείζονα και 1 
έλασσον κριτήριο, τα 2 απαραίτητα μείζονα πρέπει πάντα να συμπεριληφθούν. 
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σημειώνεται και η συχνότητα όπως αυτή προκύπτει από 
τις περισσότερες αναδρομικές μελέτες45-47.

Επειδή η πολυνευροπάθεια αποτελεί σύμπτωμα που 
πολλές φορές διαγιγνώσκεται εσφαλμένως σαν χρόνια 
φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυριζονευροπάθεια, η 
διάγνωση του συνδρόμου POEMS, συχνά διαλάθει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλα νοσήματα από τα οποία 
πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί είναι τα χρόνια μυελοϋπερ-
πλαστικά σύνδρομα και η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδι-
ευκρίνιστης σημασίας (μGUS).

η παθογένεια δεν είναι ακόμη πλήρως διευκρινισμέ-
νη. με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο VEGF είναι η κυτο-
κίνη που σχετίζεται καλύτερα με τη δραστηριότητα της 
νόσου48-49, αν και ενδεχομένως να μην αποτελεί τo εναρ-
κτήριο γεγονός43,50. Αποτελεί μείζον κριτήριο για τη δι-
άγνωση του συνδρόμου και σημαντικό δείκτη για την 
παρακολούθηση, την εκτίμηση της θεραπευτικής αντα-
πόκρισης όσο και για ενδεχόμενη υποτροπή51.

Υψηλές Δόσεις Χημειοθεραπείας και ΑΜΑΑΚ 
στο Σύνδρομο POEMS

η ΑμΑΑκ θεωρείται η καλλίτερη θεραπευτική αντι-
μετώπιση σε ασθενείς με σύνδρομο POEMS, ικανοί να 
ανεχθούν το προπαρασκευαστικό σχήμα52-58. η εμπειρία 
βασίζεται όμως σε ολιγάριθμες και μικρές σειρές ασθε-
νών λόγω της σπανιότητας της νόσου, ενώ δεν υπάρχουν 
συγκριτικές μελέτες αντιμετώπισης ασθενών με σύνδρο-
μο POEMS με και χωρίς ΑμΑΑκ. μπορεί να γίνει απ’ 
ευθείας χωρίς προηγούμενη χημειοθεραπεία, επειδή συ-
νήθως υπάρχει χαμηλό φορτίο νόσου ενώ ταυτόχρονα ο 
πλασματοκυτταρικός κλώνος δεν πολλαπλασιάζεται τα-
χέως. Αντίθετα, οι ασθενείς που είναι σε κακή φυσική 
κατάσταση, θα χρειαστεί πρώτα να υποβληθούν σε χη-
μειοθεραπεία, ενώ ασθενείς με εντοπισμένη νόσο αντα-
ποκρίνονται πολύ καλά στην τοπική ακτινοθεραπεία43.

για την ΑμΑΑκ, συνήθως προτιμάται υψηλή δόση μελ-
φαλάνης (140mg/m2-200mg/m2) σαν προπαρασκευαστικό 
σχήμα52, ενώ άλλοι χορηγούν έφοδο με κορτικοειδή-κυκλο-
φωσφαμίδη (CP) και κινητοποίηση με κυκλοφωσφαμίδη 
ώστε να μειωθούν τα περιστατικά συνδρόμου εγκατάστα-
σης που συνοδεύουν την προπαρασκευή με μελφαλάνη53. 
το αναφερθέν σύνδρομο εγκατάστασης περιλαμβάνει πυ-
ρετό, δερματικό εξάνθημα, διάρροια, αύξηση σωματικού 
βάρους και αναπνευστικά συμπτώματα μεταξύ ημερών 
d+7 και d+15 μετά την ΑμΑΑκ. 1-2 mg/kg πρεδνιζόνης 
με απομείωση σε διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών φαί-
νεται πως αντιμετωπίζει καλά το σύνδρομο. η σπληνο-
μεγαλία είναι ο παράγοντας που προβλέπει ακριβέστερα 
επιπλεγμένη μεταμεταμοσχευτική πορεία, ενώ τα χαμηλά 
επίπεδα του ανταγωνιστού του υποδοχέα της ιντερλευ-
κίνης 1 (IL-1RA, interleukin-1 receptor antagonist) προ-

βλέπουν την εγκατάσταση του μοσχεύματος54.
ςε πρόσφατη μελέτη της μayo Clinic55, η επιβίωση 

χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) των ασθενών ήταν 98% και 
75% στον πρώτο και πέμπτο χρόνο και η συνολική επι-
βίωση (OS) ήταν 98% και 94% στα 1 και 5 χρόνια αντί-
στοιχα μετά την ΑμΑΑκ. ςύνδρομο εγκατάστασης 
παρατηρήθηκε στο 37% των ασθενών. η χορήγηση CP 
σαν σχήμα πρώτης γραμμής και η συλλογή κυττάρων με 
κυκλοφωσφαμίδη, φαίνεται να περιορίζουν την εμφάνιση 
του συνδρόμου56. Ωστόσο, τέτοια υψηλά ποσοστά συν-
δρόμου εγκατάστασης δεν επιβεβαιώνονται στη γερμα-
νική μελέτη όπου ασθενείς με POEMS υπεβλήθησαν σε 
ΑμΑΑκ με υψηλή δόση μελφαλάνης ως προπαρασκευή, 
χωρίς να προηγηθεί χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης, και 
δεν εμφάνισαν κάποια από τις επιπλοκές του συνδρόμου, 
ενώ παρουσίασαν εξίσου ικανοποιητικά αποτελέσματα 
με εκείνα της μayo Clinic ως προς τις ανταποκρίσεις και 
τη διάρκεια τους57.

Αν και η ΑμΑΑκ δίνει μακροχρόνιες ανταποκρίσεις, 
αναφέρονται υποτροπές. οι παράγοντες κινδύνου φαίνε-
ται πως είναι παρουσία παραπρωτεΐνης τύπου IgG-λ και 
FDG προσλαμβάνουσες βλάβες στο PET scan. ςε ότι 
αφορά τη διπλή (tandem) ΑμΑΑκ, αυτή δεν φαίνεται 
να έχει θέση στη θεραπεία του POEMS καθώς αφ’ ενός 
η πρώτη ΑμΑΑκ έχει εξαιρετικά αποτελέσματα ενώ αφ 
‘ετέρου η χορήγηση λεναλιδομίδης - δεξαμεθαζόνης ως 
θεραπεία συντήρησης, όπως και στο Π.μ, φαίνεται να 
εξαλείφει την αναγκαιότητα 2ης ΑμΑΑκ59,60.

οι ασθενείς με POEMS συνήθως παρουσιάζουν κα-
τά τη διάρκεια της ΑμΑΑκ μεγαλύτερες ανάγκες σε με-
ταγγίσεις από το αναμενόμενο, τόσο σε συμπυκνωμένα 
ερυθρά όσο και σε αιμοπετάλια, αλλά και καθυστερημέ-
νη ανάπλαση των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων. 

Ανοσοτροποποιητικά όπως λεναλιδομίδη και θα-
λιδομίδη αλλά και αναστολείς πρωτεασώματος έχουν 
χρησιμοποιηθεί ως θεραπείες εφόδου καθώς έχουν αντι-
υπερπλαστικές, αντιαγγειογενετικές και ανασταλτικές 
έναντι κυτοκινών ιδιότητες. Απαιτείται πολύ στενή παρα-
κολούθηση για να αντιμετωπιστεί άμεσα πιθανή ανάπτυ-
ξη περιφερικής νευροπάθειας που σχετίζεται με αυτούς 
τους παράγοντες και που μπορεί να επιδεινώσει την ήδη 
υπάρχουσα απομυελινωτική περιφερική νευροπάθεια 
του POEMS.

τέλος, σχετικά με τη στοχευμένη αντι-VEGF θερα-
πεία (bevacizumab), ενώ θεωρητικά φαίνεται ελκυστι-
κή στην πράξη έδωσε αντικρουόμενα αποτελέσματα61.

Παρά τα αναφερόμενα υψηλά ποσοστά εμφάνισης 
συνδρόμου εγκατάστασης, συνιστάται να προσφερθεί 
ΑμΑΑκ σε ασθενείς με σύνδρομο POEMS επειδή είναι 
η πλέον αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση για 
τον έλεγχο της απομυελινωτικής νευροπάθειας και των 
νοσηρών συνεπειών της.
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III. Mακροσφαιριναιμία Waldenström (MW)
ςε αντίθεση με τα δυο προηγούμενα νοσήματα, η 

μακροσφαιριναιμία του Waldenström (μW) δεν είναι 
πλασματοκυτταρική δυσκρασία αλλά ένα χαμηλής κα-
κοηθείας Β-λέμφωμα βραδείας εξέλιξης, που χαρακτη-
ρίζεται όμως, και αυτό από την παρουσία παραπρωτεΐνης 
στον ορό. ςτην ταξινόμηση κατά WHO των αιματολο-
γικών κακοηθειών, κατατάσσεται στα ώριμα Β- νεοπλά-
σματα ως λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL) και 
χαρακτηρίζεται από λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση 
μυελού ή/και άλλου οργάνου με παρουσία IgM μονο-
κλωνικής ανοσοσφαιρίνης οποιασδήποτε συγκέντρωσης 
στον ορό62,63. το νόσημα είναι πολύ σπάνιο με συχνότη-
τα 1 ασθενή ανά 1.000.000 πληθυσμού ανά έτος και οι 
ασθενείς είναι συνήθως άνω των 65 ετών.

η νόσος μπορεί να είναι ασυμπτωματική με τους ασθε-
νείς να διαγιγνώσκονται τυχαία στο πλαίσιο εργαστηρι-
ακού ελέγχου ρουτίνας, και να χρήζουν μόνο τακτικής 
παρακολούθησης. οι μισοί περίπου ασθενείς παρουσι-
άζουν συμπτώματα σχετιζόμενα με τη νόσο και έχουν 
ανάγκη άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης. οι κλινι-
κές εκδηλώσεις της MW περιλαμβάνουν την παρουσία 
είτε γενικών συμπτωμάτων ή εκδηλώσεων συνδρόμου 
υπεργλοιότητας, ογκώδους λεμφαδενοπάθειας η οργα-
νομεγαλίας, περιφερικής vευροπάθειας, αμυλοείδωσης, 
κρυοσφαιριναιμίας, κ.ά64,65.

οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν μονοκλωνικά 
αντισώματα (αντί CD-20: ριτουξιμάμπη) σαν μονοθερα-
πέια ή σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, αλκυλιωτικούς 

παράγοντες (χλωραμβουκίλη, κυκλοφωσφαμίδη, μπε-
νταμουστίνη), ανάλογα νουκλεοσιδίων (φλουνταραμπί-
νη, κλαδριμπίνη), συνδυασμένη χημειοθεραπεία (CHOP, 
CVP κ.ά)66-69.

με τις προαναφερόμενες θεραπείες επιτυγχάνονται 
ανταποκρίσεις σε 50-90% των ασθενών. Ωστόσο, όλοι οι 
ασθενείς θα υποτροπιάσουν μετά από άλλοτε άλλο χρονι-
κό διάστημα και κάποιοι παρουσιάζουν επιθετική πορεία 
νόσου και σημαντικά μειωμένη επιβίωση. Tο προγνωστικό 
σύστημα (IPSSWM) για τη MW βασίζεται σε 5 παράγο-
ντες (ηλικία >65 ετών, αιμοσφαιρίνη ≤11,5g/dl, αιμοπε-
τάλια ≤100Χ109/L, β2-μικροσφαιρίνη ορού >3mg/L και 
IgM >70 gr/L)70. η προσθήκη της LDH ορού στο σύστη-
μα αυξάνει περαιτέρω την προγνωστική του ικανότητα71.

Υψηλές Δόσεις Χημειοθεραπείας και ΑΜΑΑΚ 
στη MW

η προσφορά της μεγαθεραπείας και ΑμΑΑκ στη 
MW, δεν είναι ξεκάθαρη επειδή η νόσος είναι σπάνια 
και αφορά συνήθως ασθενείς προχωρημένης ηλικίας, με 
αποτέλεσμα οι λίγες μελέτες που εκτιμούν την αποτελε-
σματικότητα της ΑμΑΑκ στη MW να περιλαμβάνουν 
περιορισμένο αριθμό ασθενών και να μην μπορούν να 
οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα (Πίνακας 3)72-78.

Αν και η MW είναι Β-λέμφωμα, η πρακτική των πε-
ρισσοτέρων κέντρων είναι να χορηγείται υψηλή δόση μελ-
φαλάνης ως σχήμα μυελοαφανιστικής θεραπείας, όπως 
στο πολλαπλούν μυέλωμα, ενώ άλλα κέντρα χρησιμο-

πίνακας 3. Δημοσιευμένη εμπειρία ΑΜΑΑΚ στη Μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom

Μελέτη N Συνολική
Ανταπόκριση 

Πλήρης
Ανταπόκριση

Επιβίωση μετά ΑΜΑΑΚ

Dreger, 199972 7 100% 28% 7/7 ζώντες με 3-30 μήνες παρακολούθησης
Desikan, 199973 5 100% 20% 5/5 ζώντες και 4/5 χωρίς υποτροπή  

σε 52+, 15+, 12+ κ’ 2+ μήνες
Anagnostopoulos, 

200174

4 75% 0% 50% ζώντες με 24 μήνες παρακολούθησης

Tournilhac, 200375 27 95%
Πρώιμοι Θάνατοι: 

6%

37% 12/27 ζώντες και 8/12 χωρίς υποτροπή  
με 10 - 81 μήνες παρακολούθησης

Anagnostopoulos, 
200676

10 Πρώιμοι Θάνατοι 
11%

3-ετής ΣΕ / ΕΕΝ: 70% / 65% 

Kyriakou, 201077 158 65%
Πρώιμοι Θάνατοι 

3,8%

22% 5-ετής ΣΕ / ΕΕΕΝ: 68,5% /39,7% 

usmani, 201178 42 Διάμεση ΣΕ: 11,8 έτη, διάμεση ΕΕΣ: 7,8 έτη 
ΣΕ: συνολική επιβίωση, ΕΕΕΝ: επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου, ΕΕΣ: επιβίωση ελεύθερη συμβάματος.
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ποιούν σχήματα τύπου BEAM, όπως στα Β-λεμφώματα.
Υπάρχουν μόνο 2 μελέτες, με ικανό αριθμό ασθε-

νών, η μια είναι πολυκεντρική77 και η άλλη μονοκεντρι-
κή78. η πρώτη μελέτη αποτυπώνει τα αποτελέσματα της 
ΑμΑΑκ ασθενών με MW που καταγράφθηκαν στα αρ-
χεία της ομάδος Εργασίας λεμφωμάτων της Ευρωπαϊκής 
ομάδος μεταμόσχευσης μυελού και Αίματος (ΕΒμτ) 
και περιλαμβάνει 158 ασθενείς με MW που υποβλήθη-
καν σε ΑμΑΑκ. ςε αυτή τη μελέτη, 21% και 31% ήταν 
σε 1η πολύ καλή μερική ύφεση (VGPR1) ή μερική ύφε-
ση (PR1) αντίστοιχα, 9% και 19% ήταν σε VGPR2 και 
PR2 αντίστοιχα, 5% και 8% ήταν σε VGPR3 και PR3 
αντίστοιχα, ενώ 7% των ασθενών ήταν ανθεκτικοί στη 
θεραπεία όταν υποβλήθηκαν σε ΑμΑΑκ. η κινητοποί-
ηση έγινε με αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων 
(G-CSF) μόνο σε 23% και με G-CSF και χημειοθερα-
πεία (συνήθως κυκλοφωσφαμίδη) στο 77% των ασθε-
νών. το προπαρασκευαστικό της ΑμΑΑκ σχήμα ήταν 
ολόσωμη ακτινοθεραπεία στο 28% και χημειοθεραπεία 
στο 72% των ασθενών αντίστοιχα. η ΑμΑΑκ σχετίσθη-
κε με ποικίλες ανταποκρίσεις (πλήρης ανταπόκριση [CR] 
σε 22%, VGPR σε 50%, PR σε 15% και ανθεκτικότητα 
σε 11% των ασθενών) και χαμηλή θνητότητα σχετιζό-
μενη με τη θεραπεία (3.8%). ςε 107 ασθενείς με διαθέ-
σιμα δεδομένα, η PFS και η OS ήταν 39.7% και 68.5% 
αντίστοιχα. ςημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες ανα-
δείχθηκαν ο αριθμός των προηγούμενων θεραπευτικών 
γραμμών και η χημειοευαισθησία. Ασθενείς χημειευαί-
θητοι και στην 1η έναντι επόμενης υποτροπής, είχαν καλ-
λίτερες ανταποκρίσεις.

η δεύτερη μελέτη78 περιλαμβάνει λιγότερους ασθε-
νείς (42) αλλά έχει το πλεονέκτημα να συγκρίνει την έκ-
βαση των ασθενών ανάλογα με το εάν υποβλήθηκανή 

όχι σε ΑμΑΑκ. ςε αυτή τη μελέτη, από 158 ασθενείς με 
MW, 96 ασθενείς χρειάσθηκαν θεραπευτική αντιμετώπι-
ση και από αυτούς, 42 έλαβαν ΑμΑΑκ (είτε απ’ευθείας 
είτε σαν σταθεροποίηση μετά την 1η ύφεση). η διάμεση 
επιβίωση όλων των 158 ασθενών ήταν 9.2 έτη και η επι-
βίωση όσων χρειάστηκαν θεραπεία ήταν 9 έτη. η επι-
βίωση ελεύθερη συμβάματος των ασθενών που έλαβαν 
ΑμΑΑκ έτεινε να είναι καλλίτερη σε σύγκριση με αυ-
τούς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία, χωρίς ωστόσο η 
διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική.

Φαίνεται ότι η ΑμΑΑκ είναι εφικτή σε νέους ασθε-
νείς με επιθετική μορφή WM, ενώ δεν συστήνεται σε 
ασθενείς που είναι είτε χημειοανθεκτικοί ή έχουν λάβει 
περισσότερες από 3 θεραπευτικές γραμμές.

Συμπεράσματα
η ΑμΑΑκ με ή χωρίς προηγηθείσα χημειοθεραπεία, 

αποτελεί αξιόλογη θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς 
με AL αμυλοείδωση και σύνδρομο POEMS που είναι σε 
θέση να αντέξουν το προπαρασκευαστικό σχήμα. Αντα-
πόκριση και κλινική βελτίωση παρατηρείται στους μισούς 
περίπου ασθενείς με AL αμυλοείδωση και στην πλειοψη-
φία όσων πάσχουν από σύνδρομο POEMS, ενώ η συνο-
λική επιβίωση αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με εκείνη 
των ασθενών που λαμβάνουν μόνο χημειοθεραπεία. Βέ-
βαια και για τα δυο νοσήματα, το ποσοστό των πρώιμων 
θανάτων δεν είναι αμελητέο.

ςτους ασθενείς με μακροσφαιριναιμία του Waldenström, 
τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ξεκάθαρα. οι ασθενείς 
που ενδεχομένως ωφελούνται από την ΑμΑΑκ είναι οι 
χημειοευαίσθητοι και οι μη πολυθεραπευμένοι.

Contribution of autologous stem cell transplantation in AL amyloidosis,  
Poems syndrome and Waldenström’s macroglobulinemia’s patients managment

by Marie-Christine Kyrtsonis1, Ioanna Vardounioti1, Panagiotis Repousis2

1Haematology Section, 1st Department of Propaedeutic Internal Medicine, National  
and Kapodistrian University of Athens Medical School, Laikon General Hospital,  
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ABSTRACT: AL amyloidosis, POEMS syndrome and Waldenström′s macroglobulinemia (Wμ) are three 
rare and distinct disease entities that share the presence of a serum monoclonal immunoglobulin. All 
three disorders present a wide spectrum of clinical manifestations, as well as varying outcomes among 
patients; their diagnosis is often hard to establish. Considerable improvements have been made in their 
management over the past years but they remain incurable. High dose chemotherapy followed by au-
tologous stem cell transplantation (ASCT) proved to be a valuable option for patients able to tolerate it. 
In both AL amyloidosis and POEMS syndrome, ASCT can eventually be applied up-front without pre-
vious chemotherapy, since disease burden is usually low. In AL amyloidosis, ASCT produces sustained 
remissions and tissue amyloid clearance with subsequent clinical improvement in more than half of the 
patients, even in the presence of cardiac involvement that is associated with considerable morbidity and 
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H αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων στο λέμφωμα Hodgkin και τα επιθετικά 

Β-λεμφώματα: έκβαση, προγνωστικοί παράγοντες, 
μελλοντικές προεκτάσεις

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος, Μαρία Μοσχογιάννη, Μαρία Κ. Αγγελοπούλου

ΠΕΡιληΨη: το λέμφωμα Hodgkin (HL) και τα διάχυτα Β-λεμφώματα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL) είναι 
ιάσιμα με τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ποσοστό περίπου 75% και 65%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για το 
πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου (PMLBCL) και κΝς (PCNSL) είναι 75-80% και 50%. οι ασθενείς στους 
οποίους αστοχεί η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι υποψήφιοι για μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μΘ/ΑμΑΑκ), εφ’ όσον το επιτρέπει η ηλικία, η φυσική κατάσταση 
και η συνοσηρότητά τους. HL: Παρ’ ότι ένα σχετικά μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να ιαθεί με συμβατική 
θεραπεία διάσωσης, η πλέον ενδεδειγμένη στρατηγική σε ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον 
HL είναι η εφαρμογή χημειοθεραπευτικών συνδυασμών 2ης γραμμής, η συλλογή ΑΑκ και η χορήγηση μΘ/
ΑμΑΑκ. η μΘ/ΑμΑΑκ δεν έχει θέση ως εδραίωση της ύφεσης στο HL αμέσως μετά τη θεραπεία πρώτης 
γραμμής. Αντίθετα, η υπεροχή της έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας αποδείχθηκε σε 2 τυχαιοποιημένες 
μελέτες για τους χημειοευαίσθητους ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο. η πιθανότητα ίασης στις 
περιπτώσεις αυτές με μΘ/ΑμΑΑκ είναι 40-60%. οι σημαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες για την έκβα-
ση των ασθενών με HL μετά από μΘ/ΑμΑΑκ είναι η διάρκεια της 1ης ύφεσης, η παρουσία εξωλεμφαδενικής 
νόσου ή προχωρημένου σταδίου στην υποτροπή και η χημειοευαισθησία στη θεραπεία διάσωσης. Ασθενείς με 
θετικό PET-scan προ της ΑμΑΑκ διατηρούν υπολογίσιμη πιθανότητα ίασης, εφ’ όσον είναι χημειοευαίσθητοι, 
αλλά η έκβασή τους παραμένει σημαντικά δυσμενέστερη σε σχέση με τους PET-αρνητικούς. DLBCL: Περί-
που 50% των ασθενών είναι <65 ετών και ως εκ τούτου υποψήφιοι για μΘ/ΑμΑΑκ, εάν είναι πρωτοπαθώς 
ανθεκτικοί ή υποτροπιάσουν. ςτην πράξη, η μΘ/ΑμΑΑκ είναι η μόνη οδός προς την ίαση, καθώς τα αποτε-
λέσματα της συμβατικής θεραπείας διάσωσης είναι απογοητευτικά. Ανεξάρτητοι δυσμενείς προγνωστικοί πα-
ράγοντες είναι η πρώιμη υποτροπή/εξέλιξη νόσου (<12 μήνες από τη διάγνωση), ο υψηλός aaIPI (2-3) κατά 
το χρόνο της υποτροπής και η προηγούμενη έκθεση στο rituximab. Προ της εισαγωγής του Rituximab, αρκε-
τές τυχαιοποιημένες μελέτες κατέδειξαν το όφελος της εδραίωσης της 1ης ύφεσης με μΘ/ΑμΑΑκ σε ασθε-
νείς ενδιαμέσου-υψηλού και υψηλού κινδύνου κατά IPI. η τακτική αυτή εγκαταλείφθηκε με τη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων με το R-CHOP και έχει επανέλθει στο προσκήνιο ως ερώτημα σε τυχαιοποιημένες μελέτες. 
η παραμονή θετικού PET/CT πριν τη μΘ/ΑμΑΑκ είναι ανεξάρτητος δυσμενής προγνωστικός παράγων αλ-
λά δεν αποκλείει την επιτυχή έκβαση στην ομάδα των χημειοευαίσθητων ασθενών. PMLBCL: Όπως και στα 
DLBCL, η μΘ/ΑμΑΑκ αποτελεί θεραπεία εκλογής, όταν η νόσος είναι πρωτοπαθώς ανθεκτική ή υποτροπι-
άσει. ςτην εποχή της ανοσοχημειοθεραπείας, η εδραίωση του αποτελέσματος της θεραπείας πρώτης γραμμής 
με μΘ/ΑμΑΑκ δε συνιστάται. PCNSL: ςε ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο η θεραπεία διά-
σωσης και μΘ/ΑμμΑκ μπορεί να επιφέρει ίαση στους μισούς περίπου ασθενείς, πλην όμως με σημαντική 
νευροτοξικότητα αλλά και θνητότητα. Προς το παρόν δε συνιστάται η εδραίωση της πρώτης ύφεσης με μΘ/
ΑμΑΑκ ως κοινή πρακτική. Προτιμάται η χρήση προπαρασκευαστικού σχήματος με 3 αλκυλιούντες παρά-
γοντες, π.χ. βουσουλφάνη, thiotepa, κυκλοφωσφαμίδη, ώστε να διαπερνούν ικανοποιητικά τον αιματοεγκε-
φαλικό φραγμό. ςυμπερασματικά, φαίνεται ότι  η βελτίωση της έκβασης με μΘ/μΑΑκ έχει φθάσει στα όριά 
της. Περαιτέρω βελτίωση ενδεχομένως θα προκύψει από την ενσωμάτωση νέων «στοχευμένων» παραγόντων, 
η δράση των οποίων βασίζεται στη βιολογία του κυττάρου προέλευσης και των σηματοδοτικών μονοπατιών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
το λέμφωμα Hodgkin (HL) και τα επιθετικά Β-λεμ-

φώματα είναι ιάσιμα με τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε 
ποσοστό περίπου 75% και 65% αντίστοιχα1,2. Επιπλέον, 
75-80% των ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθω-
ρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα (primary mediastinal large 
B-cell lymphoma – PMLBCL) ιώνται με την ανοσοχημει-
οθεραπεία πρώτης γραμμής3. ςτην ειδική περίπτωση του 
πρωτοπαθούς λεμφώματος κΝς από μεγάλα Β-κύτταρα 
(primary CNS large B-cell lymphoma – PCNSL), το πο-
σοστό ίασης είναι της τάξεως του 50%4,5. οι ασθενείς 
στους οποίους αστοχεί η θεραπεία πρώτης γραμμής είναι 
υποψήφιοι για μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (μΘ/ΑμΑΑκ), 
εφ’ όσον το επιτρέπει η ηλικία, η φυσική κατάσταση και 
η συνοσηρότητά τους. Θέτοντας ως όριο ηλικίας για την 
εφαρμογή της αυτόλογης μεταμόσχευσης τα 65 έτη, το 
85-90%, 60%, ~100% και ~65% των ασθενών με τα προ-
αναφερθέντα νοσήματα, αντίστοιχα, είναι υποψήφιοι για 
μια τέτοια προσέγγιση1-5, εφ’ όσον χρειασθούν θεραπεία 
δεύτερης γραμμής.

ςτην παρούσα ανασκόπηση θα εξετάσουμε τη θέση 
της μΘ/ΑμΑΑκ στις παραπάνω παθήσεις καθώς και τα 
δεδομένα που αφορούν τη χημειοθεραπεία διάσωσης, το 
προπαρασκευαστικό σχήμα, την πιθανή θεραπεία εδραί-
ωσης ή συντήρησης, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
καθώς και τους προγνωστικούς παράγοντες για την έκ-
βαση των ασθενών.

Λέμφωμα Hodgkin
το HL είναι ιάσιμη νόσος στο 75% του συνόλου των 

ασθενών, αντιμετωπιζόμενο με χημειοθεραπεία 1ης γραμμής 
με ή χωρίς ακτινοθεραπεία1. το υπόλοιπο 25% των ασθε-
νών είτε δεν εισέρχεται σε ύφεση ή υποτροπιάζει εντός 
3μήνου (πρωτοπαθώς ανθεκτικοί) είτε υποτροπιάζει με-
τά από ύφεση πέραν του 3μήνου από την περάτωση της 
θεραπείας1,6,7. το ανωτέρω ποσοστό είναι στενά συναρτη-
μένο με το κλινικό στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση. 

Παρ’ ότι ένα σχετικά μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί 
να ιαθεί με συμβατική θεραπεία διάσωσης6,7, η πλέον εν-
δεδειγμένη στρατηγική με στόχο την ίαση σε ασθενείς με 
πρωτοπαθώς ανθεκτικό/υποτροπιάζον HL είναι η εφαρ-
μογή χημειοθεραπευτικών συνδυασμών 2ης γραμμής (θε-
ραπεία διάσωσης), η συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΑΑκ) και στη συνέχεια η χορήγηση μεγαθε-
ραπείας (μΘ) (μυελοαφανιστικής χημειοθεραπείας) με 
αυτόλογη μεταμόσχευση των συλλεγέντων ΑΑκ. το εντα-
τικό αυτό πρόγραμμα ενδείκνυται για ασθενείς <65 ετών. 
η ακτινοθεραπεία μόνη μπορεί να αποτελέσει θεραπεία 
διάσωσης σε πολύ επιλεγμένους ασθενείς με εντοπισμέ-
νη νόσο, ενώ η συμβατική χημειοθεραπεία ως θεραπεία 
διάσωσης αφορά πλέον ασθενείς που δεν είναι υποψή-

φιοι για μΘ/ΑμΑΑκ6,7.
η μΘ/ΑμΑΑκ δεν έχει θέση ως εδραίωση της ύφε-

σης στο HL αμέσως μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής8,9. 
Αντίθετα, η υπεροχή της μΘ/ΑμΑΑκ έναντι της συμ-
βατικής χημειοθεραπείας αποδείχθηκε σε 2 τυχαιοποι-
ημένες μελέτες10,11 [5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης 
της νόσου (ΕΕΕΝ) 53% έναντι 10% και 55% έναντι 34% 
αντίστοιχα], όσον αφορά τους ασθενείς με υποτροπιάζου-
σα/ανθεκτική νόσο, που παραμένουν ευαίσθητοι στη χη-
μειοθεραπεία διάσωσης. γενικότερα η πιθανότητα ίασης 
στις περιπτώσεις αυτές με μΘ/ΑμΑΑκ είναι της τάξε-
ως 40-60%12-22, όπως φαίνεται από μια σειρά αναδρομι-
κών κυρίως μελετών (Πίνακας 1). ςυχνά οι μελέτες αυτές 
υπερεκτιμούν την αποτελεσματικότητα της μΘ/ΑμΑ-
Ακ, καθώς αφορούν θετικά επιλεγμένους ασθενείς, αφού 
εξαιρούνται εκείνοι που δεν κατάφεραν να υποβληθούν 
στη διαδικασία αυτή λόγω εξέλιξης της νόσου.

α. Χημειοθεραπεία διάσωσης - Κινητοποίηση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
αίματος

η εφαρμογή χημειοθεραπείας 2ης γραμμής έχει τριπλό 
στόχο: τη μείωση του φορτίου της νόσου, τον έλεγχο της 
χημειοευαισθησίας του νοσήματος και τη συλλογή ΑΑκ. 
οι συνήθεις χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί περιλαμ-
βάνουν πλατίνα και υψηλή δόση κυταραβίνης21 (DHAP, 
ESHAP, ASHAP, DICEP), ιφωσφαμίδη15 (ICE, IEV, IGEV, 
μιΝΕ, IVOx) ή συνδυασμό πλατίνας και γεμσιταμπίνης 
(GDP, GEM-P). ο συνδυασμός mini-BEAM10 ή Dexa-
BEAM11 δε χρησιμοποιείται πλέον τόσο συχνά, λόγω 
της σημαντικής αιματολογικής τοξικότητος. η επιλογή 
του σχήματος διάσωσης εξαρτάται από την τακτική του 
εκάστοτε κέντρου, καθώς δεν υπάρχουν συγκριτικές με-
λέτες φάσης ιιι. ο σχετικά πρόσφατα εισαχθείς συνδυα-
σμός IGEV (γεμσιταμπίνη, ιφωσφαμίδη, βινορελμπίνη, 
κορτικοειδή) παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
καθώς έχει άριστο κινητοποιητικό δυναμικό, ικανοποιη-
τική αποτελεσματικότητα και επιπλέον μπορεί να χορη-
γηθεί σε εξωτερική βάση23,24.

ςε μια προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων της 
θεραπείας διάσωσης, η γερμανική ομάδα μελέτης του 
λεμφώματος Hodgkin (German Hodgkin Study Group – 
GHSG) συνέκρινε την καθιερωμένη χορήγηση 2 κύκλων 
διάσωσης με DHAP ακολουθούμενη από μΘ/ΑμΑΑκ 
με την ίδια τακτική αλλά με παρεμβολή εντατικής χημει-
οθεραπείας με εναλλασσόμενα φάρμακα (υψηλές δόσεις 
μεθοτρεξάτης, βινκριστίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ετοποσί-
δη) μεταξύ των δύο αυτών φάσεων. Παρά τα αρχικά εν-
θαρρυντικά αποτελέσματα, η φάσης ιιι αυτή μελέτη δεν 
κατέδειξε πλεονέκτημα της περαιτέρω εντατικοποίησης 
της χημειοθεραπείας διάσωσης21. 

ςτην περίπτωση που μετά από 2 κύκλους χημειοθε-
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πίνακας 1. Μελέτες μεγαθεραπείας και αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθε-
νείς με λέμφωμα Hodgkin

Συγγραφέας
Aσθενείς 

(n)

Διάμεση 
Παρακο-
λούθηση 
(μήνες)

Κατάσταση 
Νόσου

Προγνωστικοί  
παράγοντες ΕΕΕΝ % ΣΕ %

reece 1994 58 28 1η υπ Β-Σ, ΕΛΝ, διάρκεια 1ης ύφεσης 64 72
Nademanee 1995 85 28 ΠρΑ/υπ αριθμός ΧΜΘ, ΑΚΘ, ΕΛΝ 58 64
Bierman 1996 85 60 υπ ΔΑ 40 51
Horning 1997 119 40 ΠρΑ/υπ Κλινικό στάδιο, Β-Σ, Μυ προ ΑΜΑΑΚ 48 52
Wheeler 1997 102 49 ΠρΑ/υπ ιστολογικός τύπος, ΚΙ, status προ 

ΑΜΑΑΚ, ΕΛΝ, Β-Σ
42 65

Brice 1997 214 36 υπ ΧΕ, αριθμός υποτροπών,  
χρόνος ως την υποτροπή, ΕΛΝ

60 66

Subira 2000 56 18.5 ΠρΑ/υπ, 1η Πυ ΧΕ, σχήμα μεγαθεραπείας 66 57
Lazarus 2001 414 46 υπ ΚΙ, ΧΕ, LDH προ ΑΜΑΑΚ 46 58
Sureda 2001 494 39 ΠρΑ/υπ, 1η Πυ ΧΕ, αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ 45 55
Moskowitz 2001 65 43 ΠρΑ/υπ Β-Σ, πρώιμη υπ, ΕΛΝ 58 73
Fermé 2002 157 50 ΠρΑ/υπ Β-Σ, ΧΜΘ διάσωσης χωρίς ΑΜΑΑΚ, ΧΕ 46 56
Stiff 2003 81 ΔΑ ΠρΑ/υπ αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ, υπ  

σε ακτινοβοληθέν πεδίο, ΕΛΝ
41 54

Tarella 2003 102 60 ΠρΑ/υπ ΠρΑ, Β-Σ 53 64
Czyz 2004 341 ΔΑ ΠρΑ/υπ ΠρΑ, ογκώδης νόσος 45 64
Josting 2005 102 30 ΠρΑ/υπ διάρκεια 1ης ύφεσης, ΧΕ, αναιμία 59 78
Lavoie 2005 100 11 ΠρΑ/υπ αριθμός ΧΜΘ προ ΑΜΑΑΚ, ΧΕ, ΕΛΝ, 

Β-Σ
51 54

Sureda 2005 357 39 1η υπ στάδιο διάγνωσης, ΑΚΘ,  
ογκώδης νόσος, ΕΛΝ

49 57

Majhail 2006 141 76 ΠρΑ/υπ ΧΕ, Μυ προ ΑΜΑΑΚ, Β-Σ 48 53
Wadehra 2006 127 80 ΠρΑ/υπ ΧΕ, ογκώδης νόσος 48 51
Sirohi 2008 195 10 υπ ΧΕ, ΔΠΔ 37 (10 έτη) 50 (10 έτη)
Morschhauser  

2008*
245 51 ΠρΑ/υπ 2 ομάδες Κινδύνου υΚ/ΕνΚ: 

46/73
υΚ/ΕνΚ: 

57/85
Josting 2010* 284 42 υπ στάδιο διάγνωσης, αναιμία, διάρκεια 

1ης Πυ, B-Σ, ΧΜΘ 1ης γραμμής
67 80

Jabbour 2007 211 34 ΠρΑ/υπ Β-Σ, Πυ προ ΑΜΑΑΚ, PET/Ga  
προ ΑΜΑΑΚ, ΒΕΑΜ

54 78

Moskowitz 2010* 105 84 ΠρΑ/υπ ΧΕ PET/Ga προ ΑΜΑΑΚ 63 79
Moskowitz 2010 153 103 ΠρΑ/υπ ΧΕ PET/Ga προ ΑΜΑΑΚ 63 71
Viviani 2010 82 73 ΠρΑ/υπ Πυ προ ΑΜΑΑΚ 57 (10 έτη) 51 (10 έτη)
Smith 2011 214 72 ΠρΑ/ Πρ. υπ ΕΛΝ, ογκώδης νόσος 45 55
Moskowitz 2012* 97 51 ΠρΑ/υπ PET προ ΑΜΑΑΚ, ΕΛΝ 70 80
Shafey 2012 73 56 ΠρΑ/υπ Ανταπόκριση στη Θ διάσωσης, ΔΠΔ 61 80

Τα ποσοστά αφορούν 5-ετείς επιβιώσεις εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
*Προοπτική μελέτη, ΕΕΕΝ: επιβίωση ελεύθερη επιδείνωσης νόσου, ΣΕ: συνολική επιβίωση, υπ: υποτροπή, Β-Σ: Β-συμπτώματα, ΕΛΝ: 

εξωλεμφαδενική νόσος, ΠρΑ: πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος, υπ: υποτροπή, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία, ΑΚΘ: ακτινοθεραπεία, ΔΑ: δεν αναφέρεται, 
Μυ: μερική ύφεση, ΚΙ: κατάσταση ικανότητας, ΧΕ: χημειοευαισθησία, ΔΠΔ: διεθνής προγνωστικός δείκτης, υΚ: υψηλού κινδύνου, ΕνΚ: 
ενδιάμεσου κινδύνου, Θ διάσωσης: θεραπεία διάσωσης. 
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ραπείας διάσωσης με οποιονδήποτε συνδυασμό δεν επι-
τυγχάνεται τουλάχιστον μερική ύφεση με τα συμβατικά 
απεικονιστικά κριτήρια, επιβάλλεται αλλαγή του σχήμα-
τος διάσωσης. Αλλαγή από ICE σε GNC (γεμσιταμπίνη, 
βινορελμπίνη, λιποσωμική δοξορουβικίνη) επέφερε σε 
μια μελέτη ύφεση με αρνητικό PET στο 45% των ασθε-
νών, οι οποίοι μάλιστα, είχαν εξίσου καλή έκβαση μετά 
την ΑμΑΑκ με τους ασθενείς που ήταν εξ’ αρχής χη-
μειοευαίσθητοι στο συνδυασμό ICE25. η εισαγωγή νέων 
παραγόντων, όπως τα panobinostat26, λεναλιδομίδη27, 
everolimus28 και κυρίως του συμπλέγματος αντι-CD30/
monomethyl-auristatin E Brentuximab vedotin (BV)29,30 
πιθανόν να βελτιώσουν το ποσοστό των χημειοευαίσθητων 
ασθενών. τρέχουσες μελέτες χορήγησης BV σε χημειο-
ανθεκτικούς ασθενείς προ της μΘ/ΑμΑΑκ ή η ενσω-
μάτωσή του στα κλασσικά χημειοθεραπευτικά σχήματα 
διάσωσης αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον29-31.

β. Προγνωστικοί Παράγοντες
η ανεύρεση αναπαραγώγιμων προγνωστικών παρα-

γόντων συμβάλλει στη σωστή επιλογή των ασθενών, ενώ 
παράλληλα βοηθά στον εντοπισμό ασθενών με δυσμενή 
πρόγνωση, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για πειραματικές 
θεραπείες. οι πιο σημαντικοί προγνωστικοί παράγο-
ντες για την έκβαση των ασθενών με HL μετά από μΘ/
ΑμΑΑκ είναι η διάρκεια της 1ης ύφεσης, η παρουσία 
εξωλεμφαδενικής νόσου21,22 ή προχωρημένου κλινικού 
σταδίου12 στην υποτροπή και η χημειοευαισθησία στη 
θεραπεία διάσωσης.

η πρώιμη υποτροπή -εντός 12 μηνών από το τέλος 
της αρχικής θεραπείας- αποτελεί τεκμηριωμένο δυσμε-
νή προγνωστικό παράγοντα14,15. Από την τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη των Schmitz και συν. προκύπτει ότι η μΘ/
ΑμΑΑκ ωφελεί τόσο τους ασθενείς με πρώιμη όσο και 
αυτούς με όψιμη υποτροπή έναντι της συμβατικής χημει-
οθεραπείας, ωστόσο η 5-ετής ΕΕΕΝ είναι της τάξεως του 
40% για τους πρώτους και 75% για τους δεύτερους11. Από 
την ίδια ανάλυση προκύπτει ότι, αντίθετα με τους ασθε-
νείς με πρώιμη ή όψιμη υποτροπή, εκείνοι που αντιμε-
τωπίζονται για χρόνια υποτροπιάζουσα νόσο (πολλαπλές 
υποτροπές) δεν ωφελούνται από τη μΘ/ΑμΑΑκ έναντι 
της συμβατικής χημειοθεραπείας, γιατί ακολουθούν μια 
πορεία συνεχιζόμενων υποτροπών11. οι πρωτοπαθώς αν-
θεκτικοί ασθενείς μπορούν να διασωθούν με παρεμφερή 
ποσοστά επιτυχίας με εκείνους που υποτροπιάζουν μετά 
από πλήρη ύφεση, εφ’ όσον είναι χημειοευαίσθητοι στη 
2η γραμμή θεραπείας32.

ο πλέον θεμελιώδης προγνωστικός παράγων είναι η 
χημειοευαισθησία προ της μΘ/ΑμΑΑκ12-15,17,19. Ωστό-
σο και οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς έχουν πιθανότητα 
μακροχρόνιου ελέγχου της νόσου της τάξεως του 15-
30%33,34. Βέβαια, μεταξύ των τελευταίων, η ειδική υποκα-

τηγορία των χημειοανθεκτικών ασθενών που εμφανίζουν 
εξελισσόμενη νόσο υπό χημειοθεραπεία πρέπει να απο-
κλείεται από την ΑμΑΑκ. η πλέον ευνοϊκή προγνω-
στική κατηγορία περιλαμβάνει τους ασθενείς με όψιμη 
υποτροπή που είναι χημειοευαίσθητοι στη θεραπεία δι-
άσωσης, οι οποίοι επιτυγχάνουν ίαση σε ποσοστά >60-
70% με την ΑμΑΑκ12. Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες 
είναι τα Β-συμπτώματα15 και η ογκώδης νόσος17,22 στην 
υποτροπή, η υποτροπή εντός του πεδίου ακτινοβόλη-
σης16 η κακή φυσική κατάσταση13, τα αυξημένα επίπεδα 
LDH προ της μΘ/ΑμΑΑκ13, ο Διεθνής Προγνωστικός 
Δείκτης19 και η προηγηθείσα χορήγηση ≥2 χημειοθερα-
πευτικών σχημάτων διάσωσης16. ορισμένες ερευνητικές 
ομάδες ανέπτυξαν προγνωστικά συστήματα διαστρωμά-
τωσης των ασθενών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά νό-
σου στην υποτροπή. οι ομάδες του Vancouver35 και του 
MSKCC36 διαστρωμάτωσαν τους ασθενείς ανάλογα με 
τον αριθμό των εξής προγνωστικών παραγόντων: διάρ-
κεια ύφεσης <12 μηνών, ύπαρξη εξωλεμφαδενικής νό-
σου και Β-συμπτωμάτων στην υποτροπή. Ασθενείς με 
0-1 παράγοντες είχαν 5-ετή ΕΕΕΝ 81-100%, ενώ εκεί-
νοι με 3 παράγοντες 0-10%. η GHSG ανέπτυξε μοντέλο 
που περιλαμβάνει τη διάρκεια ύφεσης <12 μηνών, την 
αναιμία και το προχωρημένο κλινικό στάδιο υποτροπής, 
όπου επίσης οι ασθενείς χωρίς κανέναν παράγοντα κινδύ-
νου είχαν 5-ετή συνολική επιβίωση 100%37. τέλος, ένας 
επιπλέον προγνωστικός παράγων που έχει προκύψει προ-
σφάτως είναι το είδος του χημειοθεραπευτικού συνδυα-
σμού 1ης γραμμής: Έτσι οι ασθενείς που υποτροπιάζουν 
μετά από αρχική θεραπεία με BEACOPP-escalated δια-
σώζονται πολύ δυσκολότερα με AMAAK από εκείνους 
που έλαβαν ABVD38. 

γ.Η ΜΘ/ΑΜΑΑΚ στην εποχή  
της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων  
(PET scan)

η εκτίμηση της ενεργότητος της νόσου πριν και μετά 
τη μΘ/ΑμΑΑκ με PET-scan προσδίδει έναν πολύτιμο 
νέο προγνωστικό δείκτη για την πρόβλεψη της έκβασης 
των χημειοευαίσθητων ασθενών που υποβάλλονται σε 
ΑμΑΑκ. Θετικότητα στις «λειτουργικές απεικονιστικές 
εξετάσεις» προ της ΑμΑΑκ σχετίζεται με σαφώς δυσμε-
νέστερη έκβαση (5-ετής ΕΕΕΝ 23-40% για τους θετικούς 
έναντι 69-82% για τους αρνητικούς)18,39-41. οι Moskowitz 
και συν. διεπίστωσαν μάλιστα ότι το PET-scan εξάλειψε 
την σημασία των κλασσικών προγνωστικών παραγόντων 
που χρησιμοποιούσε η ομάδα του MSKCC41. Από τα δε-
δομένα του τμήματός μας προέκυψε ότι οι ασθενείς που 
έχουν θετικό PET-scan προ της ΑμΑΑκ διατηρούν μια 
υπολογίσιμη πιθανότητα ίασης (2-ετής ΕΕΕΝ 48%), εφ’ 
όσον είναι χημειοευαίσθητοι, αν και η έκβασή τους πα-
ραμένει σημαντικά δυσμενέστερη σε σχέση με εκείνους 
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που καθίστανται PET-αρνητικοί (2-ετής ΕΕΕΝ 85%)40. οι 
ασθενείς που παραμένουν PET+ και μετά τη μΘ/ΑμΑ-
Ακ έχουν χειρίστη πρόγνωση, καθώς στο σύνολό τους 
σχεδόν υποτροπιάζουν40.

δ. Σχήματα Μεγαθεραπείας 
τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα σχήματα προετοιμα-

σίας είναι συνδυασμοί περιέχοντες μόνο χημειοθεραπεία 
υψηλών δόσεων, όπως οι CBV35 (κυκλοφωσφαμίδη, καρ-
μουστίνη, ετοποσίδη), ΒΕΑμ(C)10-12 [καρμουστίνη, κυ-
ταραβίνη, ετοποσίδη, μελφαλάνη (κυκλοφωσφαμίδη)] ή 
ο συνδυασμός ολόσωμης ακτινοβόλησης με υψηλές δό-
σεις κυκλοφωσφαμίδης +/- ετοποσίδης16. Νεώτερες πα-
ραλλαγές του BEAM αποτελούν οι συνδυασμοί TEAM, 
και BeAM με αντικατάσταση της καρμουστίνης από thio-
tepa και μπενδαμουστίνη αντίστοιχα, ενώ πρόσφατα έχουν 
εισαχθεί στη θεραπευτική φαρέτρα και συνδυασμοί περι-
λαμβάνοντες υψηλές δόσεις γεμσιταμπίνης.

ε. Στρατηγικές Εδραίωσης/Συντήρησης μετά 
τη ΜΘ/ΑΜΑΑΚ 

ο ρόλος της ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με τη 
μΘ/ΑμΑΑκ βελτιώνει τον τοπικό έλεγχο της νόσου, 
αλλά η συμβολή της στη μακροχρόνια έκβαση της μΘ/
ΑμΑΑκ δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη42. το θεωρη-
τικό υπόβαθρο για την εφαρμογή συμπληρωματικής ακτι-
νοθεραπείας βασίζεται στην παρατήρηση ότι σε μεγάλο 
ποσοστό οι υποτροπές μετά την ΑμΑΑκ εμφανίζονται 
σε θέσεις που ήταν προηγουμένως προσβεβλημένες. Πα-
ρά τα άριστα αποτελέσματα από την ομάδα του MSKCC 
με την εφαρμογή της ακτινοθεραπείας προ της ΑμΑ-
Ακ36,41, η στρατηγική που ακολουθείται από τα περισ-
σότερα κέντρα είναι η χορήγηση της ακτινοθεραπείας 
μετά την ΑμΑΑκ λόγω υψηλών ποσοστών πνευμονί-
τιδος. ςυνήθως ακτινοβολούνται περιοχές που παρέμε-
ναν προσβεβλημένες προ της μΘ ή ήταν ογκώδεις στην 
υποτροπή σε δόση 20Gy για τους ασθενείς που έλαβαν 
TBI και 30-40Gy για τους υπολοίπους42. 

η προσχεδιασμένη διπλή αυτόλογη μεταμόσχευση 
για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου δεν έχει τύχει ευρεί-
ας εφαρμογής. οι γαλλικές ομάδες SFGM και GELA 
εφάρμοσαν προοπτικά πρόγραμμα διπλής ΑμΑΑκ σε 
πρωτοπαθώς ανθεκτικούς ή υποτροπιάζοντες ασθενείς με 
δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες έναντι μιας μόνο 
ΑμΑΑκ για τους ασθενείς συνήθους κινδύνου με ποσο-
στά 5-ετούς ΕΕΕΝ 46% και 73% αντίστοιχα20. Εκτός από 
τη διπλή αυτόλογη μεταμόσχευση διερευνάται τρεχόντως 
η ενσωμάτωση νέων παραγόντων, όπως του panobino-
stat43 και του BV (μελέτη AETHERA)30,44 ως θεραπείες 
συντήρησης μετά από τη μΘ/ΑμΑΑκ σε ασθενείς υψη-
λού κινδύνου για επακόλουθη υποτροπή. 

ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης περιγράφε-
ται σε άλλο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους.

Διάχυτα Λεμφώματα από Μεγάλα Β-κύτταρα
το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) 

είναι ιάσιμη νόσος στο 65% του συνόλου των ασθενών 
περίπου, αντιμετωπιζόμενο με ανοσοχημειοθεραπεία 1ης 
γραμμής τύπου R-CHOP. το υπόλοιπο 35% των ασθενών 
είτε δεν εισέρχεται σε ύφεση (πρωτοπαθώς ανθεκτικοί) 
είτε υποτροπιάζει μετά από αρχική ύφεση. το ανωτέρω 
ποσοστό είναι στενά συναρτημένο με την τιμή του Διε-
θνούς Προγνωστικού Δείκτη (International Prognostic 
Index – IPI) κατά τη διάγνωση αλλά και με την ηλικία, 
καθώς η πρόγνωση είναι καλύτερη στους νεότερους ασθε-
νείς. Περίπου 50% των ασθενών με DLBCL είναι νεότεροι 
των 65 ετών και ως εκ τούτου υποψήφιοι για μΘ/ΑμΑ-
Ακ, εάν είναι πρωτοπαθώς ανθεκτικοί ή υποτροπιάσουν. 
ςτην πράξη, η μΘ/ΑμΑΑκ είναι η μόνη οδός προς την 
ίαση για τους ασθενείς αυτούς, καθώς τα αποτελέσματα 
της συμβατικής θεραπείας διάσωσης είναι απογοητευτι-
κά. Έτσι ενδείκνυται η εφαρμογή ανοσοχημειοθεραπευ-
τικών συνδυασμών 2ης γραμμής (θεραπεία διάσωσης), η 
συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑκ) και 
στη συνέχεια η χορήγηση μΘ/ΑμΑΑκ45-47.

η υπεροχή της μΘ/ΑμΑΑκ έναντι της συμβατι-
κής χημειοθεραπείας σε ασθενείς με νόσο σε υποτροπή 
αποδείχθηκε πριν την εισαγωγή του Rituximab από την 
τυχαιοποιημένη μελέτη PARMA, όπου ασθενείς με «εν-
διαμέσου και υψηλής κακοηθείας» λεμφώματα που εί-
χαν ανταποκριθεί σε 2 κύκλους θεραπείας διάσωσης με 
DHAP τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε μΘ/ΑμΑΑκ 
είτε 4 επιπλέον κύκλους DHAP και ακτινοθεραπεία. το 
σκέλος της μΘ/ΑμΑΑκ υπερείχε όχι μόνο ως προς την 
ΕΕΕΝ αλλά και ως προς τη συνολική επιβίωση48.

Επιπλέον, προ της εισαγωγής του Rituximab, αρκε-
τές τυχαιοποιημένες μελέτες κατέδειξαν το όφελος της 
εδραίωσης της 1ης ύφεσης με μΘ/ΑμΑΑκ σε ασθενείς 
ενδιαμέσου-υψηλού και υψηλού κινδύνου σύμφωνα με 
τον IPI. η τακτική αυτή πρακτικά εγκαταλείφθηκε με τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων με το R-CHOP και έχει 
έλθει και πάλι στο προσκήνιο ως ερευνητικό ερώτημα 
σε τρέχουσες τυχαιοποιημένες μελέτες. το θέμα αυτό θα 
αναπτυχθεί στο τέλος αυτής της ενότητος.

α. Χημειοθεραπεία Διάσωσης-Κινητοποίηση 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων 
Αίματος

οι στόχοι της χημειοθεραπείας 2ης γραμμής προανα-
φέρθηκαν στο λέμφωμα Hodgkin και περιλαμβάνουν τη 
μείωση του φορτίου της νόσου, τον έλεγχο της χημειο-
ευαισθησίας και τη συλλογή ΑΑκ. οι συνήθεις χημειο-
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θεραπευτικοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν rituximab και 
πλατίνα με υψηλή δόση κυταραβίνης (DHAP, ESHAP) 
ή συνδυασμό πλατίνας-ιφωσφαμίδης (ICE) ή συνδυα-
σμό πλατίνας και γεμσιταμπίνης (GDP)45-47. η επιλογή 
του σχήματος διάσωσης εξαρτάται από την τακτική του 
εκάστοτε κέντρου, καθώς δεν υπάρχουν συγκριτικές με-
λέτες φάσης ιιι δημοσιευμένες σε πλήρη μορφή, πλην 
της μελέτης CORAL που θα αναφερθεί παρακάτω και 
δεν κατέδειξε διαφορές μεταξύ R-DHAP και R-ICE στο 
σύνολο των ασθενών, χωρίς όμως να αποκλείει τη δια-
φορική επίδραση του R-DHAP σε ομάδες καθοριζόμε-
νες από το κύτταρο προέλευσης. η σύγκριση R-DHAP 
έναντι R-GDP έχει παρουσιασθεί προκαταρκτικά αλλά 
δεν έχει δημοσιευθεί ως πλήρες άρθρο. 

ο ρόλος του rituximab στη θεραπεία διάσωσης των 
DLBCL δεν είναι σαφώς διευκρινισμένος. οπωσδήπο-
τε προσφέρει σημαντικό όφελος στους ασθενείς που δεν 
έχουν λάβει rituximab με τη θεραπεία πρώτης γραμμής49, 
αυτοί όμως οι ασθενείς πλέον δεν υπάρχουν. το όφελος 
για τους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί ή υποτροπιάζουν 
μετά το R-CHOP δεν είναι τεκμηριωμένο με τυχαιοποι-
ημένες μελέτες. Παρ’ όλα αυτά το rituximab θεωρείται 
αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας διάσωσης50,51.

ςτη μελέτη CORAL, 396 ασθενείς με επιθετικά CD20+ 
Β-λεμφώματα ηλικίας 18-65 ετών (>95% DLBCL) τυ-

χαιοποιήθηκαν να λάβουν 3 κύκλους R-DHAP ή R-ICE, 
αμφότερα ανά 21 ημέρες, και εν συνεχεία μΘ/ΑμΑΑκ, 
εφ’ όσον ήταν χημειοευαίσθητοι50. οι ασθενείς είχαν PS 
0-1 και είτε δεν είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση με τη θε-
ραπεία πρώτης γραμμής είτε είχαν υποτροπιάσει. η θε-
ραπεία πρώτης γραμμής ήταν τύπου CHOP στη μεγάλη 
πλειοψηφία και περιείχε rituximab στο 62% των ασθε-
νών. τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν ίδια στα δύο σκέλη 
(R-ICE 64% - R-DHAP 63%), όπως και τα συνδυασμέ-
να ποσοστά ταυτόχρονης ανταπόκρισης και επιτυχούς κι-
νητοποίησης (52% και 55%). τελικά 51% και 55% των 
ασθενών αντίστοιχα οδηγήθηκαν σε μΘ/ΑμΑΑκ. Επί-
σης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
ως προς την ΕΕΕΝ (31% έναντι 42% στα 3 έτη, p=0.40) 
και τη συνολική επιβίωση (47% έναντι 51% στα 3 έτη, 
p=0.40). για τους ασθενείς που τελικά υποβλήθηκαν σε 
μΘ/ΑμΑΑκ η 3-ετής ΕΕΕΝ ήταν 53%. τα αποτελέ-
σματα της μελέτης CORAL συνοψίζονται στον πίνακα 
2 και παρέχουν επιπλέον σημαντικές πληροφορίες σχε-
τικά με τη σημασία του χρόνου της υποτροπής/εξέλιξης 
νόσου και της χρήσης του rituximab στην πρώτη γραμμή 
θεραπείας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το R-ICE χορη-
γήθηκε ανά 3 εβδομάδες αντί του συνήθους διαστήμα-
τος των 2 εβδομάδων.

ςτην πρόσφατα ανακοινωθείσα τυχαιοποιημένη με-

πίνακας 2. Σύνοψη τυχαιοποιημένων μελετών για το ρόλο του ανοσοχημειοθεραπευτικού συνδυασμού διάσω-
σης προ της ΜΘ/ΑΜΑΑΚ σε ασθενείς με επιθετικά Β-λεμφώματα, κυρίως DLBCL.

Μελέτη/ 
Σκέλη

Ασθενείς 
 
 
(#)

Τοξικοί 
Θάνατοι 

 
(%)

Συνολική 
Ανταπόκριση 

(CR/CRu) 
(%)

Υποβλήθηκαν 
σε 

ΜΘ/ΑΜΑΑΚ 
(%)

ΕΣΕ 

(%)

ΣΕ 

(%)

Τοξικότητα

COrAL rituximab στην 
1η γραμμή 62%, 
DLBCL 96%

3-ετής 3-ετής

r-DHAP 194 5 63 (40) 55 35 51 Περισσότερες μεταγγίσεις 
αιμοπεταλίων με r-DHAP 
(57%-35%), παρόμοια 
ποσοστά λοιμώξεων

r-ICE 202 3 64 (36) 52 26 47
p-value 0.60 0.40

NCIC CTG  
LY12

rituximab στην 
1η γραμμή 67%, 
DLBCL 71%

4-ετής 4-ετής

r-DHAP 619 συνολικά 44 (ΔΑ) 49 26 39 Τοξικότερο το r-DHAP: 
Νοσηλείες (30%-18%), 
Μεταγγίσεις αιμοπετα-
λίων (32%-18%), εμπύ-
ρετος ουδετεροπενία 
(23%-9%), βαθμού 3,4 
τοξικότητα (61%-47%)

r-GDP 45 (ΔΑ) 52 26 39
p-value 0.95 0.78

ΔΑ: Δεν Αναφέρεται
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λέτη NCIC CTG LY1251, 619 ασθενείς με επιθετικά λεμ-
φώματα (71% DLBCL) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 2-3 
κύκλους GDP ή DHAP, ενώ κατά τα 6 τελευταία από τα 
8 έτη της μελέτης οι ασθενείς με Β-λεμφώματα έλαβαν 
και rituximab. τουλάχιστον τα 2/3 των ασθενών είχαν λά-
βει rituximab ως μέρος της θεραπείας πρώτης γραμμής. 
Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, δεν υπήρχε διαφορά με-
ταξύ των 2 σκελών ως προς κανένα καταληκτικό σημείο 
και συγκεκριμένα το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης, 
το ποσοστό των ασθενών που προωθήθηκαν σε ΑμΑ-
Ακ, την ΕΕΕΝ και τη συνολική επιβίωση. η τοξικότη-
τα του GDP ήταν μικρότερη με λιγότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες βαθμού 3 και 4, λιγότερα επεισόδια εμπυρέτου 
ουδετεροπενίας, μεταγγίσεις αιμοπεταλίων και εισαγω-
γές στο νοσοκομείο. η πλήρης δημοσίευση της μελέτης 
αυτής αναμένεται με ενδιαφέρον.

β. Προγνωστικοί Παράγοντες
η μελέτη CORAL ανέδειξε 3 ανεξάρτητους προγνω-

στικούς παράγοντες που ήταν αναπαραγώγιμοι για όλα 
τα καταληκτικά σημεία (ποσοστά ύφεσης, ΕΕΕΝ και 
ςΕ)50: την πρώιμη υποτροπή/εξέλιξη νόσου, οριζόμενη 
ως <12 μήνες από τη διάγνωση (να σημειωθεί η διαφο-
ρά του ορισμού σε σχέση με το λέμφωμα Hodgkin), τον 
υψηλό aaIPI (2-3) κατά το χρόνο της υποτροπής και την 
προηγούμενη έκθεση στο rituximab. οι δύο πρώτοι θα 
συνεχίσουν να βρίσκουν εφαρμογή σε μια εποχή που το 
rituximab χρησιμοποιείται πάντα στην πρώτη γραμμή 
θεραπείας, καθώς αφορούν χαρακτηριστικά της νόσου 
και του ασθενούς. Αντίθετα, η προηγούμενη έκθεση στο 
rituximab δεν έχει πλέον νόημα αλλά παρέχει πολύτιμα 
δεδομένα σχετικά με την πτωχή έκβαση των ασθενών με 
πρώιμη εξέλιξη της νόσου μετά το R-CHOP, θέτει υπό 
ερώτηση το ρόλο του rituximab στη θεραπεία διάσωσης 
και τονίζει τη σημασία της ανεύρεσης νεότερων θερα-
πευτικών προσεγγίσεων. 

η χημειοευαισθησία στη θεραπεία διάσωσης αποτε-
λεί επί της ουσίας προϋπόθεση για την προώθηση των 
ασθενών σε μΘ/ΑμΑΑκ. το βάθος της ύφεσης με τις 
συμβατικές μεθόδους δε φαίνεται να διαδραματίζει πο-
λύ σημαντικό ρόλο, καθώς η απόλυτη διαφορά επιβίω-
σης μεταξύ των ασθενών που επιτυγχάνουν CR/CRu ή 
PR δεν ξεπερνά το 10%50. η διενέργεια PET/CT πριν τη 
μΘ/ΑμΑΑκ πιθανώς διαχωρίζει καλύτερα τους ασθε-
νείς που είναι χημειοευαίσθητοι με τις συμβατικές απει-
κονιστικές μεθόδους, όπως συμβαίνει και στο λέμφωμα 
Hodgkin.

το κύτταρο προέλευσης (βλαστικό κέντρο – GCC ένα-
ντι ενεργοποιημένου Β-κυττάρου - ABC), όπως προκύπτει 
τόσο από τον αλγόριθμο του Hans όσο και από τη γονι-
διακή υπογραφή, φαίνεται ότι επηρεάζει την πρόγνωση 
της υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής νόσου με την πρόγνωση 

των GCB να υπερτερεί αυτής των ABC περιπτώσεων52. 
κατά τρόπο ενδιαφέροντα η χορήγηση R-DHAP ωφελού-
σε τα GCB-DLBCL, ενώ υπό R-ICE η πρόγνωση GCB 
και ABC νόσου ήταν παρόμοια. οι παρατηρήσεις αυτές 
χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης σε προοπτικές μελέ-
τες. Ανάλογα, η προσθήκη Bortezomib στη θεραπεία δι-
άσωσης με da-EPOCH ωφέλησε ιδιαίτερα τους ασθενείς 
με ABC-DLBCL53. το κύτταρο προέλευσης πιθανώς θα 
επηρεάσει την επιλογή της θεραπευτικής στρατηγικής 
στο εγγύς μέλλον καθώς και άλλοι παράγοντες όπως η 
λεναλιδομίδη και το ibrutinib φαίνεται ότι δρουν εκλε-
κτικά έναντι των ABC-DLBCL. Από την άλλη πλευρά, 
οι ασθενείς με myc+ DLBCL δε διασώζονται σε ικανο-
ποιητικό ποσοστό με τις προαναφερθείσες συμβατικές 
θεραπείες διάσωσης σε συνδυασμό με μΘ/ΑμΑΑκ54.

γ. Η ΜΘ/ΑΜΑΑΚ στην εποχή  
της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων  
(PET scan)

η σημασία του PET/CT πριν τη μΘ/ΑμΑΑκ αξιο-
λογήθηκε σε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη 105 ασθε-
νών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό DLBCL, που παρέμεναν 
ευαίσθητοι στη χημειοθεραπεία διάσωσης (77% σε συν-
δυασμό με Rituximab) και προωθήθηκαν σε μΘ/ΑμΑ-
Ακ55. ςυνολικά, η 4-ετής ΕΕΕΝ ήταν 49%. το PET/CT 
παρέμεινε θετικό πριν τη μΘ/ΑμΑΑκ στο 47% των 
ασθενών. η 4-ετής ΕΕΕΝ για τους ασθενείς με θετικό ή 
αρνητικό PET/CT πριν τη μΘ/ΑμΑΑκ ήταν 32% ένα-
ντι 64% (p=0.0002). η παραμονή θετικού PET/CT πριν 
τη μΘ/ΑμΑΑκ ήταν ανεξάρτητος δυσμενής προγνω-
στικός παράγων αλλά δεν απέκλειε την επιτυχή έκβαση 
της μΘ/ΑμμΑκ στη συγκεκριμένη ομάδα χημειοευ-
αίσθητων ασθενών με DLBCL. η μικρή ομάδα (~10% 
των ασθενών) με θετικό PET/CT, ηλικία ≥60 ετών και 
«συμπτωματική» υποτροπή (συμπεριλαμβανομένου κά-
θε συμπτώματος αλλά και λεμφαδενοπάθειας ανακαλυ-
φθείσας από τον ασθενή) δεν είχε καμμία πιθανότητα 
ίασης με τη μΘ/ΑμΑΑκ. Παρόμοια αποτελέσματα 
σχετικά με τη σημασία του PET/CT προ της μΘ/ΑμΑ-
Ακ έχουν δημοσιευθεί και από άλλες ομάδες σε μικρό-
τερες σειρές ασθενών. 

δ. Σχήματα Μεγαθεραπείας 
το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σχήμα προετοιμασί-

ας είναι ο συνδυασμός ΒΕΑμ(C) [καρμουστίνη, κυτα-
ραβίνη, ετοποσίδη, μελφαλάνη (κυκλοφωσφαμίδη)] ή ο 
συνδυασμός TEAM με αντικατάσταση της καρμουστί-
νης από thiotepa. μια άλλη παραλλαγή του BEAM με 
αντικατάσταση της καρμουστίνης από μπενδαμουστίνη 
(BeEAM) έχει πρόσφατα αναφερθεί με ικανοποιητικά 
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αποτελέσματα56. ςυνδυασμοί ολόσωμης ακτινοβόλησης 
με υψηλές δόσεις κυκλοφωσφαμίδης +/- ετοποσίδης ή 
συνδυασμοί όπως το CBV (κυκλοφωσφαμίδη, καρμου-
στίνη, ετοποσίδη) είναι επίσης δόκιμοι αν και η χορήγη-
ση ολόσωμης ακτινοβόλησης δεν προτιμάται λόγω της 
αυξημένης τοξικότητος.

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση της 
ραδιοανοσοθεραπείας με 90Y-ibritumomab tiuxetan (Ze-
valin) στο προπαρασκευαστικό σχήμα45. ςε μια μικρή 
τυχαιοποιημένη μελέτη 43 ασθενών με υποτροπιάζον ή 
ανθεκτικό CD20+ επιθετικό λέμφωμα (41/42 είχαν λά-
βει Rituximab στη θεραπεία πρώτης γραμμής, 31 είχαν 
DLBCL) αξιολογήθηκε η προσθήκη συμβατικής δόσης 
Zevalin στο ΒΕΑμ την ημέρα -14 πριν την ΑμΑΑκ. η 
2-ετής ΕΕΕΝ ήταν καλύτερη αλλά όχι σε βαθμό στατιστι-
κώς σημαντικό με το Z-BEAM έναντι του BEAM (59% 
έναντι 37%, p=0.20), η διαφορά όμως απέβη στατιστι-
κώς σημαντική στην πολυπαραγοντική ανάλυση και επι-
πλέον μεταφράσθηκε σε διαφορά συνολικής επιβίωσης 
(91% έναντι 62%, p=0.05)57. Αντίθετα, σε άλλη τυχαιο-
ποιημένη μελέτη 113 ασθενών που συνέκρινε την προ-
σθήκη συμβατικής δόσης 131ι tositumomab ή Rituximab 
στο ΒΕΑμ, δεν παρατηρήθηκε καμμία διαφορά μεταξύ 
των δύο σκελών58. Δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί ότι η 
προσθήκη υψηλότερων των συμβατικών δόσεων ραδι-
οανοσοθεραπείας στο προπαρασκευαστικό σχήμα είναι 
εφικτή59, το ζήτημα χρήζει περαιτέρω μελέτης.

ε. Στρατηγικές Εδραίωσης/Συντήρησης  
μετά τη ΜΘ/ΑΜΑΑΚ 

Δεδομένου ότι περίπου οι μισοί ασθενείς με DLBCL 
που θα υποβληθούν σε μΘ/ΑμΑΑκ τελικά θα υποτρο-
πιάσουν, η ανάπτυξη στρατηγικών εδραίωσης ή συντή-
ρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος προσλαμβάνει 
ιδιαίτερη σημασία.

Συντήρηση με rituximab
ςτα πλαίσια της μελέτης CORAL, 242 ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε μΘ/ΑμΑΑκ τυχαιοποιήθηκαν να λά-
βουν είτε συντήρηση με Rituximab 375 mg/m2 ανά 8 εβδο-
μάδες για 1 έτος ή καμία περαιτέρω θεραπεία60. ςυνολικά, 
>50% των ασθενών παρέμειναν ελεύθεροι συμβάματος 
4 έτη μετά την τυχαιοποίηση χωρίς καμμία απολύτως δι-
αφορά μεταξύ όσων έλαβαν συντήρηση με Rituximab ή 
καμμία περαιτέρω θεραπεία (52% έναντι 53% αντίστοι-
χα). Ένα νέο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την 
υποανάλυση αυτή είναι η επίδραση του φύλου στην έκβα-
ση μετά από συντήρηση με Rituximab. Φαίνεται λοιπόν 
ότι η συντήρηση με Rituximab δεν ωφελεί τους άρρενες 
>50 ετών με φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος (BMI 
<25 kg/m2) παρατήρηση συμβατή με ανάλογα ευρήματα 

για την πρώτη γραμμή θεραπείας των DLBCL61. Αναλύ-
οντας τα δεδομένα αντίστροφα, η συντήρηση με Ritux-
imab απέδωσε ένα μη σημαντικό πλεονέκτημα ως προς 
την ελεύθερη συμβάματος επιβίωση στις θήλεις ασθενείς 
(4-ετής ΕςΕ 70% έναντι 56%, p=0.24). τα δεδομένα αυτά 
βασίζονται σε μη προσχεδιασμένες αναλύσεις υποομάδων 
και αφορούν περιορισμένους αριθμούς ασθενών, δημιουρ-
γούν όμως την υπόθεση ότι η συντήρηση με Rituximab 
αλλά και ενδεχομένως ένα διαφορετικό δοσολογικό σχή-
μα θα μπορούσε να ωφελεί συγκεκριμένες ομάδες ασθε-
νών ανάλογα με το φύλο και τον Βμι. 

Συντήρηση με άλλους παράγοντες
η συντήρηση με ιντερφερόνη μετά τη μΘ/ΑμΑΑκ 

δε φάνηκε να βελτιώνει την έκβαση των ασθενών με λεμ-
φώματα, παρ’ ότι στη σχετική μελέτη ο πληθυσμός των 
ασθενών ήταν ετερογενής και δεν ήταν δυνατή η ανάλυ-
ση κατά ιστολογικό υπότυπο62.

ςε πρόσφατη μελέτη φάσης ιι, 66 ασθενείς (49 DLB-
CL, 4 λεμφώματα μεσοθωρακίου και 13 σε μετατροπή 
– 85% είχαν λάβει Rituximab στην πρώτη γραμμή) που, 
όντας χημειοευαίσθητοι στη θεραπεία διάσωσης, υπο-
βλήθηκαν σε μΘ/ΑμΑΑκ, έλαβαν ακολούθως θερα-
πεία με το μονοκλωνικό αντίσωμα Pidilizumab63. το 
Pidilizumab στρέφεται εναντίον του μορίου PD-1 (Pro-
grammed Death-1), ένα μέλος της οικογένειας υποδοχέ-
ων Β7, που εμπλέκεται στη ρύθμιση της ανοσολογικής 
απόκρισης. η επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου στους 
16 μήνες ήταν 72% και μοιάζει ανώτερη της αναμενο-
μένης, παρ’ ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι εξαιρέ-
θηκαν οι ασθενείς με πρώιμη πρόοδο νόσου, εντός δηλ. 
του διμήνου από τη μΘ/ΑμΑΑκ. Φαίνεται μάλιστα ότι 
η εφαρμογή του Pidilizumab εξάλειψε προγνωστική ση-
μασία του PET scan. Προφανώς τα παραπάνω αποτελέ-
σματα είναι προκαταρκτικά και χρήζουν αξιολόγησης σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες.

Ακτινοθεραπεία
η πρόγνωση των ασθενών που υποτροπιάζουν μετά 

από μΘ/ΑμΑΑκ είναι πολύ πτωχή. Από τους 93 ασθε-
νείς που υποτροπίασαν στη μελέτη CORAL, 25% έλαβαν 
ακτινοθεραπεία (πολλοί εξ’ αυτών χωρίς άλλη θεραπεία) 
και 76% χημειοθεραπεία με ή χωρίς αλλογενή μεταμό-
σχευση. Πλήρεις υφέσεις επιτεύχθηκαν στο 23% και με-
ρικές στο 15% των ασθενών, χωρίς να γίνεται μνεία στα 
αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας. οι μισοί ασθενείς 
υποτροπίασαν αποκλειστικά σε προηγουμένως προσβε-
βλημένες θέσεις. Εμπειρικά, η ακτινοθεραπεία πιθανώς 
θα μπορούσε να βοηθήσει μια πολύ καλά επιλεγμένη μει-
ονότητα των ασθενών με εντοπισμένη ενεργό νόσο μετά 
τη μΘ/ΑμΑΑκ, όπως όμως και στο λέμφωμα Hodgkin, 
η συμβολή της στη μακροχρόνια έκβαση της μΘ/ΑμΑ-
Ακ δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη64.
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στ. Η θέση της ΜΘ/ΑΜΑΑΚ ως εδραίωση 
του αποτελέσματος της θεραπείας πρώτης 
γραμμής

Αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες κατέδειξαν στο πα-
ρελθόν το όφελος της εδραίωσης της 1ης ύφεσης με μΘ/
ΑμΑΑκ στα επιθετικά λεμφώματα, ιδίως στους ασθε-
νείς ενδιαμέσου-υψηλού και υψηλού κινδύνου βάσει του 
aaIPI. οι μελέτες αυτές αφορούν την εποχή προ της εισα-
γωγής του Rituximab και περιελάμβαναν ποικίλες ιστο-
λογικές κατηγορίες. με την εισαγωγή του Rituximab, τα 
αποτελέσματα με τον συνδυασμό R-CHOP βελτιώθηκαν 
σημαντικά, ώστε να μην υπάρχει ικανού μεγέθους ομάδα 
ασθενών με DLBCL βάσει του IPI, η οποία να έχει πιθα-
νότητα ίασης <50%2. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα δεδο-
μένα από Ελληνικά κέντρα, η πιθανότητα ίασης για τους 
ασθενείς με DLBCL <65 ετών και με aaIPI 2 ή 3 είναι 

περίπου 60% και 30% αντίστοιχα αλλά η ομάδα υψηλού 
κινδύνου (aaIPI=3) αριθμεί <10% των ασθενών. Επιθετι-
κότερη ανοσοχημειοθεραπεία χωρίς όμως μΘ/ΑμΑΑκ 
μπορεί ίσως να βελτιώσει την έκβαση ορισμένων ομά-
δων ασθενών65. με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η αξία 
της μΘ/ΑμΑΑκ σε ασθενείς με aaIPI 2 ή 3 έχει επα-
νέλθει στο προσκήνιο66 και αποτελεί αντικείμενο τυχαι-
οποιημένων μελετών.

Προς το παρόν το ανωτέρω ερώτημα έχει τεθεί σε 3 
τυχαιοποιημένες μελέτες67-69. Δυστυχώς η ετερογένεια 
των εν λόγω μελετών είναι εντυπωσιακή τόσο ως προς 
το σκέλος ελέγχου [CHOP-21 ± R68, R-CHOP-14 ή R-
MegaCHOP-1467, R-CHOEP-1469] όσο και ως προς το 
προπαρασκευαστικό σχήμα της μΘ. τα αποτελέσματα 
των μελετών αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Αδρά, 
θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συμβατική μΘ/ΑμΑΑκ 
μπορεί να ωφελεί ως προς τον έλεγχο της νόσου αλλά όχι 

πίνακας 3. Σύνοψη τυχαιοποιημένων μελετών για το ρόλο της ΜΘ/ΑΜΑΑΚ ως εδραίωσης της ανταπόκρισης στην 
ανοσοχημειοθεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με επιθετικά Β-λεμφώματα, κυρίως DLBCL.

Μελέτη / Σκέλη
Ασθενείς (#), 

Rituximab (%)

Τοξικοί 
Θάνατοι 

(%)
Σύνολον 
Ασθενών

Ασθενείς 
Ενδιαμέσου-

Υψηλού 
Κινδύνου 
(aaIPI=2)

Ασθενείς 
Υψηλού 

Κινδύνου 
(aaIPI=3)

ΕΕΕΝ/ 
ΕΣΕ

ΣΕ ΕΕΕΝ ΣΕ ΕΕΕΝ ΣΕ

sWOG 9704 rituximab 59%
(r)-CHOP x 8 128** 2** 63* 73* 63** 75** 41** 64**
(r)-CHOP x 6 + HDT-ASCT 125** 5** 73* 77* 66** 70** 75** 82**
p-value 0.10 0.79 0.32 0.48 0.001 0.01

DLCL04 rituximab 100%
r-CHOP-14 x 8 ή r-MegaCHOP-14 x 6 200 2.5 59 78 63 46

Ομοίως (x 4) + HDT-ASCT 199 4 70 81 74 59

p-value 0.01 0.56 0.047 0.12

DsHNHL 2002-1** rituximab 90%
(r)-CHOEP-14 130 3 70 85 76 91 54 68
(r)-MegaCHOEP με 3 διαδοχικές 

ASCT
132 6 61 77 64 77 56 77

p-value 0.48 0.08 0.05 0.01 0.92 0.75
ΕΕΕΝ: Επιβίωση Ελεύθερη Εξέλιξης της Νόσου, ΕΣΕ: Ελεύθερη Συμβάματος Επιβίωση, ΣΕ: Συνολική Επιβίωση , aaIPI: ape-adjusted International 

Prognostic Index
Τα σχήματα μεγαθεραπείας στις αναφερόμενες μελέτες έχουν ως εξής: SWOG 9704: TBI ή BEAM, DLCL04: r-υψηλές δόσεις Ara-C-Μιτοξανδρόνη-

Δεξαμεθαζόνη και εν συνεχεία BEAM, DSHNHL 2002-1: r-MegaCHOEP με 3 διαδοχικές συλλογές και 3 επακόλουθες εγχύσεις αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων

*Τα δεδομένα αφορούν μόνο την υποομάδα του 59% των ασθενών που είχαν λάβει rituximab
**Τα δεδομένα αφορούν το σύνολο των ασθενών, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν rituximab ή όχι. Στη μελέτη DSHNHL 2002-1 αυτό είναι ελάσ-

σονος σημασίας, αφού 90% των ασθενών έλαβαν rituximab. Στη μελέτη SWOG 9704 αναφέρεται ότι οι τάσεις είναι παρόμοιες και μεταξύ 
των ασθενών που έλαβαν rituximab σε μη προσχεδιασμένη ανάλυση χωρίς όμως να δίδονται ακριβή ποσοστά επιβίωσης.
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ως προς τη συνολική επιβίωση έναντι εντατικοποιημένων 
μορφών του R-CHOP (R-CHOP-14 ή R-MegaCHOP-14), 
ενώ σε σύγκριση με το συμβατικό R-CHOP-21 ενδέχεται 
να αυξάνει τη συνολική επιβίωση στη μικρή υποομάδα 
ασθενών υψηλού κινδύνου με aaIPI=3, εύρημα που πρέ-
πει να αξιολογηθεί σε προοπτική μελέτη που να θέτει ευ-
θέως το συγκεκριμένο ερώτημα. 

πρωτοπαθές Λέμφωμα Μεσοθωρακίου 
από Μεγάλα Β-κύτταρα

το PMLBCL αποτελεί ξεχωριστή κλινικοπαθολογο-
ανατομική οντότητα. Προ της εισαγωγής του rituximab 
στη θεραπευτική η πρόγνωση της νόσου ήταν πολύ επι-
φυλακτική. Πολλοί ερευνητές πρότειναν τη χορήγηση 
εντατικότερων του CHOP χημειοθεραπευτικών συνδυα-
σμών (MACOP-B, da-EPOCH, πρωτόκολλα λεμφώμα-
τος Burkitt) με κατ’ αρχήν καλύτερα αποτελέσματα χωρίς 
όμως να επιβεβαιωθούν σε τυχαιοποιημένες μελέτες70. 
ςτα πλαίσια αυτά είχε χρησιμοποιηθεί και η εδραίωση 
του αποτελέσματος της χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής 
με μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση με ανάλο-
γα καλά αποτελέσματα70. η υιοθέτηση του R-CHOP στη 
θεραπευτική του PMLBCL βελτίωσε κατά πολύ τα απο-
τελέσματα του CHOP και έθεσε υπό ερώτησιν την ανα-
γκαιότητα της επιθετικότερης χημειοθεραπείας3,71,72. Έτσι, 
στην εποχή της ανοσοχημειοθεραπείας, η εδραίωση του 
αποτελέσματος της θεραπείας πρώτης γραμμής με μΘ/
ΑμΑΑκ δε συνιστάται.

Όπως και στα DLBCL, η μΘ/ΑμΑΑκ αποτελεί τη 
θεραπεία εκλογής για το PMLBCL, όταν η νόσος είναι 
πρωτοπαθώς ανθεκτική ή υποτροπιάσει, παραδοσιακά 
όμως θεωρείται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι ιδι-
αίτερα αποτελεσματική. ςύμφωνα με τα πρόσφατα δεδο-
μένα από τη χρήση του R-CHOP, η μακρά ΕΕΕΝ είναι 
περίπου 75-80% αλλά η συνολική επιβίωση 85-90%3. 
Αυτό σημαίνει ότι 40-50% των ασθενών που απαιτούν 
θεραπεία δεύτερης γραμμής τελικώς ιώνται με τη θερα-
πεία διάσωσης και ακολούθως μΘ/ΑμμΑκ. το σο-
βαρό κλινικό πρόβλημα με τη συγκεκριμένη υποομάδα 
έγκειται στο ότι, εάν οι ασθενείς δεν είναι ευαίσθητοι 
στην αρχική θεραπεία διάσωσης, τελικά δεν είναι ευαί-
σθητοι σε καμία θεραπεία και δε δύνανται να προωθη-
θούν σε μΘ/ΑμΑΑκ. κατά συνέπεια, είτε θα πρέπει να 
υιοθετηθούν πρώτης γραμμής ανοσοχημειοθεραπευτικοί 
συνδυασμοί που αποδεδειγμένα να υπερτερούν του R-
CHOP, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πρωτοπαθής αντοχή 
και οι υποτροπές, είτε να ενσωματωθούν νέοι παράγο-
ντες στη θεραπεία διάσωσης ώστε να αυξηθούν τα πο-
σοστά ανταπόκρισης.

τέλος, αυστηρά στο επίπεδο της καθ’ ημέραν πράξης, 
θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο χαρακτηρισμός ενός PMLB-

CL ως ανθεκτικού θα πρέπει να βασίζεται στα συμβατικά 
κριτήρια ανταπόκρισης. Ασθενείς που ανταποκρίνονται 
με βάση τα συμβατικά ακτινολογικά κριτήρια αλλά πα-
ραμένουν PET/CT-θετικοί, μπορούν να επιτύχουν μακρές 
υφέσεις σε ποσοστό περίπου 65-70% με ακτινοβόληση 
και μόνο. η πιθανότητα αυτή αυξάνεται σημαντικά όταν 
η πρόσληψη είναι σχετικά μικρή (ενδεικτικά Deauville 
score 3 ή 4 ή SUVmax <5)72-74. κατά συνέπεια, οι PET/
CT-θετικοί αλλά ανταποκρινόμενοι ασθενείς δε θα πρέ-
πει άκριτα να προωθούνται σε μΘ/ΑμΑΑκ, ιδιαίτερα 
δε όσοι έχουν σχετικά μικρές προσλήψεις. τέλος, πολλές 
φορές το PET/CT εξακολουθεί να παραμένει ελαφρώς θε-
τικό και μετά την ακτινοθεραπεία72,73. κάτι τέτοιο δε θα 
πρέπει να οδηγεί σε μΘ/ΑμΑΑκ χωρίς την εμφάνιση 
επιδεινούμενης νόσου με τα συμβατικά κριτήρια ή την 
ιστολογική ανάδειξη εμμένουσας νόσου.

πρωτοπαθές Λέμφωμα ΚνΣ από Μεγάλα 
Β-κύτταρα

το PCNSL αποτελεί μία ακόμη ιδιαίτερη κλινικο-
παθολογοανατομική οντότητα μεταξύ των επιθετικών 
Β-λεμφωμάτων, που τυπικά έχει φαινότυπο ενεργοποι-
ημένου Β-κυττάρου. η ανατομική εντόπιση υπαγορεύ-
ει διαφορετική θεραπεία από τα DLBCL, καθώς απαιτεί 
χημειοθεραπεία με φάρμακα που διαπερνούν τον αιμα-
τοεγκεφαλικό φραγμό4,75. η κλασσική θεραπεία πρώτης 
γραμμής είναι ο συνδυασμός υψηλών δόσεων μεθοτρε-
ξάτης και υψηλών δόσεων αρασυτίνης4. ο ρόλος της 
ακτινοβόλησης του εγκεφάλου αποτελεί αντικείμενο δι-
ερεύνησης αλλά εγκυμονεί κινδύνους σοβαρής νευρολο-
γικής τοξικότητος. τρέχουσες τυχαιοποιημένες μελέτες 
ενδεχομένως θα αποσαφηνίσουν κατά πόσον η εντατι-
κοποίηση της θεραπείας με μΘ/ΑμΑΑκ στους σχετικά 
νεότερους ασθενείς μπορεί να εκτοπίσει την ακτινοθερα-
πεία ή/και να βελτιώσει τα αποτελέσματα. Προς το παρόν 
πάντως δε συνιστάται η εδραίωση της πρώτης ύφεσης με 
μΘ/ΑμΑΑκ ως κοινή πρακτική.

ςε ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο η 
θεραπεία διάσωσης ακολουθούμενη από μΘ/ΑμμΑκ 
μπορεί να επιφέρει ίαση στους μισούς περίπου ασθενείς, 
πλην όμως με μη αμελητέα νευροτοξικότητα αλλά και 
περιμεταμοσχευτική θνητότητα. μια τέτοια προσέγγιση 
σαφώς αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους σχετικά 
νέους ασθενείς, όπου μπορεί να εφαρμοσθεί75.

ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στην επιλογή του 
προπαρασκευαστικού σχήματος, καθώς τα φάρμακα που 
περιλαμβάνονται στον συνδυασμό BEAM δε διαπερνούν 
ικανοποιητικά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Έτσι προ-
τιμάται η χρήση προπαρασκευαστικού σχήματος με 3 αλ-
κυλιούντες παράγοντες, δηλ. βουσουλφάνη, thiotepa και 
κυκλοφωσφαμίδη ή καρμουστίνη, thiotepa75. 
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Επίλογος
ςτο HL η θέση της μΘ/ΑμΑΑκ αφορά την αντιμε-

τώπιση της πρωτοπαθώς ανθεκτικής ή υποτροπιάζουσας 
νόσου, ιδανικά μετά από ανταπόκριση στη συμβατική θε-
ραπεία διάσωσης. οι χημειοανθεκτικοί ασθενείς έχουν 
πολύ περιορισμένες πιθανότητες ίασης με τη μΘ/ΑμΑ-
Ακ. ο ρόλος της μΘ/ΑμΑΑκ ως εδραίωση της πρώτης 
ύφεσης έχει μελετηθεί σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες 
χωρίς να προκύψει όφελος8,9.

ςτα διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα Β-κύτταρα, 
το PMLBCL και τους άλλους υποτύπους επιθετικών 
Β-λεμφωμάτων συμπεριλαμβανομένου του PCNSL, η 
κύρια θέση της μΘ/ΑμΑΑκ και πάλι αφορά την αντι-
μετώπιση της πρωτοπαθώς ανθεκτικής ή υποτροπιάζου-
σας νόσου. Εδώ η ανταπόκριση στη συμβατική θεραπεία 
διάσωσης πρακτικά αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρ-

μογή της μεθόδου καθώς οι πιθανότητες ίασης για τους 
χημειοανθεκτικούς ασθενείς με τη μΘ/ΑμΑΑκ είναι 
πρακτικά μηδενικές. η μΘ/ΑμΑΑκ απετέλεσε συνήθη 
επιλογή για την εδραίωση της πρώτης ύφεσης στα επιθε-
τικά λεμφώματα ενδιαμέσο-υψηλού και υψηλού κινδύνου 
στην προ Rituximab εποχή. με την εισαγωγή του Ritux-
imab ο ρόλος της αναθεωρήθηκε και αποτελεί αντικεί-
μενο κλινικών μελετών χωρίς να συνιστάται πλέον στη 
συνήθη κλινική πράξη. 

ςυμπερασματικά η μΘ/ΑμμΑκ μπορεί να διασώσει 
περίπου 50% και 30% των ασθενών με HL και DLBCL, 
αντίστοιχα. Φαίνεται ότι έχουμε φτάσει το όριο βελτίω-
σης της έκβασης με την διαδικασία αυτή. Περαιτέρω βελ-
τίωση ενδεχομένως θα προκύψει από την ενσωμάτωση 
νέων «στοχευμένων» παραγόντων, η δράση των οποίων 
βασίζεται στη βιολογία του κυττάρου προέλευσης και 
των σηματοδοτικών μονοπατιών.

Autologous stem cell transplantation in Hodgkin and aggressive B-cell 
lymphomas: Outcome, prognostic factors and future perspectives

by Theodoros P. Vassilakopoulos, μaria Moschogiannis, Maria K Angelopoulou
Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation, National and Kapodistrian 

University of Athens Medical School, Laikon General Hospital, Athens, Greece

ABSTRACT: Hodgkin lymphoma (HL) and diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) are curable with 
1st line therapy in 75% and 65% of the patients, while the corresponding figures for primary mediastinal 
large B-cell lymphoma (PMLBCL) and primary CNS lymphoma (PCNSL) are 75-80% and 50%. Patients 
who fail 1st line treatment are candidates for high-dose therapy with autologous stem cell transplanta-
tion (HDT/ASCT), if permitted by age, performance status and comorbidities. HL: Although a minori-
ty of patients can be cured by conventional salvage therapy, salvage chemotherapy, stem cell collection 
and HDT/ASCT is the treatment of choice for most patients. HDT/ASCT is not indicated as consoli-
dation of the 1st complete remission. On the contrary, the superiority of HDT/ASCT over convention-
al chemotherapy was demonstrated in 2 randomized trials for chemosensitive patients with relapsed/
refractory disease. HDT/ASCT results in cure rates of 40-60% in this group. Major prognostic factors 
for the outcome of HDT/ASCT are the duration of the 1st remission, extranodal or advanced-stage dis-
ease at relapse/progression and chemosensitivity to salvage chemotherapy. Patients with a positive PET-
scan prior to HDT/ASCT still have a considerable chance of cure, but their outcome is inferior to that 
of PET-negative patients. DLBCL: Approximately 50% of the patients are <65 years old, and are there-
fore eligible for HDT/ASCT in case of development of relapsed/refractory disease. Practically, HDT/
ASCT is their only chance of cure, given the disappointing results of conventional salvage therapy. In-
dependent prognostic factors in this setting include early relapse/progression (within 12 months from 
diagnosis), high aaIPI (2-3) at relapse/progression and prior exposure to rituximab. Several randomized 
trials had demonstrated the benefit of HDT/ASCT consolidation of 1st remission prior to the introduc-
tion of rituximab in patients with high-intermediate or high-risk IPI. This strategy was abandoned due 
to the improvement achieved by the introduction of R-CHOP, but is currently forming again the scien-
tific question of several randomized trials. The persistence of PET positivity prior to HDT/ASCT is an 
independent adverse prognostic factor, but does not preclude a successful outcome in chemosensitive 
patients. PMLBCL: As in DLBCL, HDT/ASCT is the treatment of choice for primary refractory and re-
lapsed disease. In the era of immunochemotherapy, HDT/ASCT is not indicated as consolidation of the 
1st complete remission. PCNSL: Salvage therapy followed by HDT/ASCT may cure almost 50% of re-
lapsed/refractory patients, although neurotoxicity and transplant-related mortality are not negligible. At 
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Η θέση της αυτόλογης μεταμόσχευσης αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων στις οξείες λευχαιμίες

Σπυρίδων Χονδρόπουλος1, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης2

ΠΕΡιληΨη: Oι οξείες λευχαιμίες αποτελούν καταστροφικά αιματολογικά νοσήματα που εμφανίζονται 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Παρόλες τις εξελίξεις στην κατανόηση της παθοφυσιολο-
γίας της νόσου καθώς και τις βελτιώσεις της υποστηρικτικής αγωγής, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών 
που αρχικώς θα ανταποκριθούν στη θεραπεία θα υποτροπιάσουν αργότερα. η θεραπευτική φαρέτρα 
για την εδραίωση της αρχικής ανταπόκρισης περιλαμβάνει τρεις στρατηγικές: εντατικοποιημένη χημει-
οθεραπεία, αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων και αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιη-
τικών κυττάρων. ςτο παρόν άρθρο συζητούμε τα δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τη χρήση της 
αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων ως θεραπευτική στρατηγική στις οξείες λευχαιμίες.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
ςτην καθημερινή κλινική πράξη συχνά ανακύπτουν 

ερωτήσεις χωρίς σαφή απάντηση όπως αναδεικνύουν τα 
παρακάτω κλινικά παραδείγματα:

Aσθενής 56 ετών με διάγνωση οξείας λεμφοβλαστικής 
λευχαιμίας υψηλού κινδύνου σε 1η ύφεση, που νοσηλεύ-
εται για να συνεχίσει την προβλεπόμενη χημειοθεραπεία 
του και ο οποίος είναι αρνητικός στην πρόταση που του 
έχετε κάνει για αλλογενή μεταμόσχευση από συμβατό 
μη-συγγενή δότη, κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκε-
ψης, σας αναφέρει ότι ένας γνωστός του με πολλαπλούν 
μυέλωμα υπεβλήθη σε μεταμόσχευση με «δικά του κύτ-
ταρα» και σας ρωτά αν αυτή η μέθοδος έχει θέση στη δι-
κή του περίπτωση.

Ασθενής 41 ετών με διάγνωση οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας με φυσιολογικό καρυότυπο, σε πλήρη ύφεση 
μετά από τη χημειοθεραπεία εφόδου, χωρίς αδέλφια και 
με έναν σπάνιο συνδυασμό ηLA απλοτύπων, που καθι-
στά εξαιρετικά δύσκολη την εύρεση συμβατού μη-συγγενή 
δότη, συζητά μαζί σας για την περαιτέρω στρατηγική της 
θεραπείας του. κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ρω-

τά ποια είναι η γνώμη σας για τη μεταμόσχευση από τον 
«εαυτό του» που διάβασε τυχαία στο διαδίκτυο.

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία
η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ολλ) αποτελεί 

τον συχνότερο τύπο λευχαιμίας στην παιδική ηλικία αλλά 
ανευρίσκεται και στους ενηλίκους (20% όλων των περι-
πτώσεων ολλ). η ταξινόμηση της ολλ σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας αδρά χωρίζεται σε Β και τ 
κυτταρικής προέλευσης (Πίνακας 1). Ποικίλα κλινικοερ-
γαστηριακά δεδομένα καθώς και κυτταρογενετικοί δεί-
κτες και μοριακές αλλοιώσεις χρησιμοποιούνται για την 
περαιτέρω κατηγοριοποίηση της νόσου σε ομάδες συνή-
θους (standard) και υψηλού (high) κινδύνου. οι παράγο-
ντες που τοποθετούν τους ασθενείς στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου από τις περισσότερες ερευνητικές ομάδες είναι 
οι καρυοτυπικές αλλοιώσεις t(9;22), t(4;11), t(1;19), ο pro-
B ανοσοφαινότυπος, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρί-
ων στη διάγνωση (>30x109/L στην B-OΛΛ, >100x109/L 
στην T-OΛΛ), καθώς και το χρονικό διάστημα επίτευ-
ξης αιματολογικής ύφεσης μεγαλύτερο των 4 εβδομάδων.

τα ποσοστά ύφεσης με τη χρήση εντατικοποιημένων 
χημειοθεραπευτικών (ΧμΘ) σχημάτων εφόδου είναι πλέ-
ον ιδιαίτερα ικανοποιητικά φτάνοντας μέχρι και το 90%. 
Ωστόσο το πρόβλημα στην ολλ παραμένει η εμφάνιση 
πρώιμων ή όψιμων υποτροπών, που μεταφράζεται σε αύ-
ξηση της θνητότητας. για την αναζήτηση επομένως της 



Σ. Χονδρόπουλος και Α. Σπυριδωνίδης254

κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής, εδραίωσης και 
πιθανής ίασης των ασθενών που επιτυγχάνουν ύφεση με 
τη ΧμΘ εφόδου, σχεδιάστηκαν τυχαιοποιημένες προο-
πτικές μελέτες από τις οποίες προκύπτουν τα παρακάτω 
κύρια σημεία χειρισμού της αρχικής αιματολογικής ύφε-
σης ασθενών με ολλ:
 1) H αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττά-

ρων (Allo-SCT) είτε από συμβατό συγγενή είτε από 
συμβατό μη-συγγενή δότη στην πρώτη ύφεση (CR1) 
συνδυάζεται με τα υψηλότερα ποσοστά ίασης τόσο 
σε ασθενείς συνήθους όσο και σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου.

 2) η αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
(ASCT) στην CR1 αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική 
της ΧμΘ εδραίωσης/συντήρησης τόσο σε ασθενείς 

συνήθους όσο και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που 
στερούνται ηLA-συμβατού δότη, χωρίς ωστόσο να 
υπάρχουν σαφή δεδομένα υπεροχής της μιας η της 
άλλης προσέγγισης.

 3) οι τεχνικές κάθαρσης (purging) των αυτόλογων μο-
σχευμάτων (ex vivo, in vitro) με μονοκλωνικά αντι-
σώματα ή παράγωγα κυκλοφωσφαμίδης δεν έχουν 
αποδείξει την υπεροχή τους έναντι μη τροποποιημέ-
νων μοσχευμάτων.

 4) η χρήση νεώτερων μοριακών τεχνικών για τον κα-
θορισμό της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) 
κατά τη στιγμή της μεταμόσχευσης αποτελεί χρήσι-
μο εργαλείο για την εκτίμηση της πιθανότητας υπο-
τροπής.

 5) η χορήγηση θεραπείας συντήρησης μετά την αυτόλο-
γη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων έχει θέση 
κυρίως στην ομάδα υψηλού κινδύνου με Ph+ χρωμό-
σωμα με την εφαρμογή των αναστολέων τυροσινικής 
κινάσης (τκιs).

 6) η υποτροπή της νόσου μετά από οποιαδήποτε από τις 
προαναφερθείσες θεραπευτικές προσεγγίσεις συνδυ-
άζεται με απελπιστικά ποσοστά επιβίωσης.
H αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποποιητικών κυττάρων 

(ASCT) χρησιμοποιήθηκε στη θεραπεία της ολλ, εδώ 
και 55 χρόνια1 για την αντιμετώπιση της υποτροπιάζου-
σας/ανθεκτικής νόσου, πρακτική που ακόμη και σήμερα 
αντικατοπτρίζει μια ισχύουσα νοοτροπία, της διαφύλα-
ξης δηλαδή της ASCT για την εφαρμογή της σε δεύτερο 
χρόνο κατά την υποτροπή της νόσου. τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες ωστόσο αρκετές μελέτες φάσης ιι2-6 διερεύνη-
σαν το ρόλο της πραγματοποίησης της ASCT στην CR1 
με ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Πίνακας 2). Να σημειω-
θεί ότι στις αρχικές αυτές μελέτες περιλαμβανόταν σημα-
ντικό ποσοστό παιδιατρικών ασθενών, χρησιμοποιήθηκε 
μυελός των οστών ως αυτόλογο μόσχευμα και στο προ-
παρασκευαστικό σχήμα της ASCT θέση είχε η ολόσωμη 
ακτινοβόληση (τΒι).

Αρκετά στοιχεία επίσης από αναδρομικές μελέτες φαί-
νεται να υποστηρίζουν τη θέση της ASCT στην CR1 στην 
ολλ. ςτην αναδρομική μελέτη του ΕΒμτ (European 

πίνακας 1. Tαξινόμηση ΟΛΛ κατά WHO (2008)
B lymphoblastic leukemia/lymphoma

B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with 

recurrent genetic abnormalities
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(9;22)

(q34;q11.2); BCR-ABL 1
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with 

t(v;11q23); MLL rearranged
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with 

t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1(ETV6-RUNX1)
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with 

hyperdiploidy
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with 

hypodiploidy
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(5;14)

(q31;q32); IL3-IGH
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(1;19)

(q23;p13.3); TCF3-PBX1
T lymphoblastic leukemia/lymphoma

πίνακας 2. Μελέτες φάσης ΙΙ για τη χρήση ΑSCT στην ΟΛΛ.

Αρ ασθενών/
Βιβλ. αναφορά Ηλικία (έτη)

Κατάσταση νόσου
στη μεταμόσχευση RR% DFS%

Διάμεση διάρκεια
παρακολούθησης (έτη)

2332 1-55 Cr1 53 39 >3
893 2-46 Cr1 67 15 3.5
534 3-55 Cr1 45 45 >1
345 16-59 Cr1 65 27 4.5
776 16-59 Cr1 39 50 10

ASCT: αυτόλογη μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων, rr: ποσοστό υποτροπής, DFS: επιβίωση ελεύθερη νόσου, Cr1: πρώτη πλήρης ύφεση.
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Group for Blood and Marrow Transplantation)7 σε 1336 
ενήλικες, στους οποίους εφαρμόστηκε ASCT στην CR1, 
η επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS) ήταν 36% και η συνο-
λική επιβίωση (οS) 42%. ςτην αναδρομική μελέτη που 
περιγράφει τη ςουηδική εμπειρία8 κατά τη διάρκεια των 
ετών 1986-2000, 187 ενήλικες ασθενείς που ανήκαν στην 
ομάδα υψηλού κινδύνου υποβλήθηκαν είτε σε Allo-SCT 
από συμβατό συγγενή ή μη συγγενή δότη είτε σε ΑSCT 
για αυτούς που δεν είχαν συμβατό μόσχευμα. οι 124 από 
τους 187 μεταμοσχεύτηκαν στην CR1. ςτην πενταετία η 
OS ήταν 30% για όλους τους ασθενείς και η DFS 26%. 
Από τη μελέτη αυτή προέκυψε μια σαφής τάση για υψη-
λότερη DFS για την AlloSCT από συμβατό δότη έναντι 
τόσο της ΑlloSCT από μη-συμβατό δότη όσο και της AS-
CT (40% vs 27% vs 28%, p=0.11), για αυτούς που με-
ταμοσχεύτηκαν σε CR1, χωρίς όμως να είναι στατιστικά 
σημαντική. Υπήρξε στατιστικά σημαντική ωστόσο δια-
φορά ανάμεσα σε αυτούς που μεταμοσχεύτηκαν σε CR1 
σε σχέση με εκείνους που μεταμοσχεύτηκαν σε πιο προ-
χωρημένη φάση της νόσου (CR>1, υποτροπή) τόσο για 
την AlloSCT όσο και για την ASCT. το προπαρασκευ-
αστικό σχήμα για την πλειονότητα των ασθενών ήταν ο 
συνδυασμός TBI/κυκλοφωσφαμίδης.

για την απάντηση του ερωτήματος της βέλτιστης αγω-
γής κατά την CR1 σχεδιάστηκαν αρκετές τυχαιοποιημέ-
νες προοπτικές μελέτες. Από τις πρώτες ήταν αυτή των 
Αttal et al9, η οποία σε δείγμα 135 ασθενών συνέκρινε 
την AlloSCT από συγγενή δότη με την ASCT, καθώς και 
τη συντήρηση ή όχι με IL-2 στην ομάδα της ASCT. Tα 
αποτελέσματα ήταν σαφώς υπέρ της AlloSCT (3-ετής 
DFS 71% έναντιs 26%, p<.001), ενώ στην πολυπαραγο-
ντική ανάλυση η έλλειψη Ph χρωμοσώματος και η ύπαρ-
ξη συμβατού συγγενή δότη είχαν θετική συσχέτιση με 
υψηλότερη DFS. ςτην ομάδα δε της ASCT, η τυχαιοποί-
ηση για τη συντήρηση ή όχι με IL-2 δεν ανέδειξε διαφο-
ρές στην πιθανότητα υποτροπής ή στην OS. H γαλλική 
ομάδα LALA σε τρεις συνεχόμενες τυχαιοποιημένες προ-
οπτικές μελέτες διερεύνησε την αξία της AlloSCT, της 
ASCT και της ΧμΘ σε ασθενείς σε CR1 συνήθους και 
υψηλού κινδύνου (LALA 85/87) είτε μόνο σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου (LALA 94). οι ασθενείς που συμπερι-
λήφθηκαν στις μελέτες αυτές, προχωρούσαν σε AlloSCT, 
αν διέθεταν συμβατό μόσχευμα κατά την CR1, ειδάλλως 
τυχαιοποιούνταν είτε να συνεχίσουν με ΧμΘ είτε να 
υποβληθούν σε ASCT. Aπό την τελική ανάλυση των δε-
δομένων και των 3 μελετών10 μετά 10 έτη παρακολούθη-
σης, η εκτιμώμενη οS ήταν 22% στην ομάδα που έλαβε 
μόνο ΧμΘ έναντι 30% στην ομάδα της ASCT, διαφορά 
που όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.48). ςη-
μαντικά διαφορετική ήταν όμως (p=0.05) η αθροιστική 
πιθανότητα υποτροπής (cumulative incidence of relapse 
- CIR), η οποία ήταν 78% στην ομάδα της ΧμΘ έναντι 
66% στην ομάδα της ASCT. Ειδικά για τους ασθενείς που 
ανήκαν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, η DFS στα 10 έτη 

ήταν 12% για την ομάδα της ΧμΘ έναντι 20% για την 
ομάδα της ASCT (p=0.10), ενώ η CIR ήταν 84% για την 
ομάδα της ΧμΘ έναντι 76% για την ομάδα της ΑSCT 
(p=0.08). Θα πρέπει να τονιστεί ότι και στις 3 μελέτες 
(LALA 85/87/94) μετά την ASCT χορηγούνταν θεραπεία 
συντήρησης 2 ετών όπως και στην ομάδα της ΧμΘ. Tα 
αποτελέσματα όμως της μελέτης UKALL XII/ECOG11 
είναι διαφορετικά. και η μελέτη αυτή ως βασικό σχεδι-
ασμό είχε την τυχαιοποίηση ασθενών σε CR1 χωρίς συμ-
βατό δότη στη λήψη ΧμΘ μόνο ή την πραγματοποίηση 
ASCT. ςτους συνολικά 456 ασθενείς που τυχαιοποιήθη-
καν να λάβουν ΧμΘ ή ASCT, η ομάδα της ΧμΘ υπερεί-
χε τόσο στην πενταετή επιβίωση ελεύθερη συμβάματος 
(EFS) (41% έναντι 32%, p=0.02) όσο και στην OS (46% 
έναντι 37%, p=0.03). το σημαντικό εύρημα ωστόσο της 
μελέτης αυτής ήταν η ευνοϊκότερη έκβαση της ομάδος 
που είχε συμβατό μόσχευμα έναντι αυτής που δεν είχε 
(XMΘ, ASCT), η οποία αναδείχθηκε ιδιαίτερα στην ομά-
δα των ασθενών συνήθους κινδύνου σε CR1.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστούν oι εγγενείς 
αδυναμίες όλων των προοπτικών μελετών που έχουν εκ-
πονηθεί για την ολλ σε CR1, σπουδαιότερες των οποίων 
είναι τα διαφορετικά σχήματα εφόδου-εδραίωσης, δια-
φορετικές πηγές αυτόλογων μοσχευμάτων (μυελός, πε-
ριφερικά κύτταρα), ο μικρός αριθμός των ασθενών που 
τελικά υποβλήθηκαν σε ASCT (πτωχή κινητοποίηση, 
υποτροπή, παραβιάσεις πρωτοκόλλου), καθώς και η έλ-
λειψη σύγκρισης των προπαρασκευαστικών σχημάτων, 
αδυναμίες που σίγουρα εμποδίζουν την εξαγωγή ασφα-
λών συμπερασμάτων.

τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο των διαγνωστι-
κών εξετάσεων ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατέχει η εκτίμηση 
της MRD στη CR1. Αρκετές μελέτες ιδιαίτερα σε παι-
διατρικούς ασθενείς12-14 καταδεικνύουν τη σημασία της 
MRD αναφορικά με την πιθανότητα υποτροπής. Φαίνε-
ται επίσης ότι η παρουσία ή όχι MRD κατά τη διαδικασία 
κινητοποίησης και συλλογής αυτόλογου μυελού ή αρχέ-
γονων περιφερικών προγονικών κυττάρων10,11,15-17 προ-
δικάζει την πιθανότητα υποτροπής μετά από ASCT και 
αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην Ph+ ολλ.

Θα πρέπει να αναφερθούμε επίσης στη "δημοφιλή" 
νοοτροπία της διαφύλαξης της ASCT σε δεύτερο χρόνο 
αν/εφόσον ο ασθενής υποτροπιάσει, ιδιαίτερα λόγω της 
πεποίθησης ότι η ASCT στην CR1 μπορεί να δρα ‘αρ-
νητικά’ στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας διά-
σωσης στην υποτροπή. ςύμφωνα με αναδρομική μελέτη 
του ΕΒμτ18 σε ασθενείς τόσο με ολλ όσο και με ομλ 
που έλαβαν αυτόλογα μοσχεύματα σε CR1 και υποτρο-
πίασαν, η πιθανότητα επίτευξης δεύτερης ύφεσης (CR2) 
δεν σχετιζόταν με το είδος της θεραπευτικής προσέγγι-
σης στην CR1, ενώ μια δεύτερη μεταμόσχευση σε CR2 
συνοδεύτηκε από 2ετή πιθανότητα επιβίωσης 37±7 % 
(ΑlloSCT) και 59±10% (δεύτερη ASCT). Έτσι, η μειω-
μένη πιθανότητα επίτευξης δεύτερης ύφεσης σε ασθενείς 
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που υποτροπιάζουν φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τη 
βιολογία της νόσου. Προς τούτο συνηγορούν και τα δεδο-
μένα από αναδρομική μελέτη του MD Anderson19, όπου 
από 314 ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ολλ, 
το 89% των οποίων δεν είχε λάβει κανενός είδους μετα-
μόσχευση στην πρώτη ύφεση, μόλις 31% απάντησαν στη 
θεραπεία διάσωσης.

τέλος θα αναφερθούμε στη θέση της θεραπείας συντή-
ρησης μετά από ASCT στην ολλ. το ενδιαφέρον είναι 
βάσιμο, κυρίως λόγω της παρατήρησης ότι μετά από AS-
CT σε CR1, η πιθανότητα εμφάνισης όψιμων υποτροπών 
δεν φτάνει σε plateau20,21, σε αντίθεση με τους ασθενείς 
που έχουν υποβληθεί σε ΑlloSCT. τόσο η ιντερφερόνη 
α20 όσο και η IL-29 απέτυχαν να αποδείξουν κάποιο όφε-
λος. Αν και δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες 
μελέτες για τη χρήση θεραπείας συντήρησης με 6-μερ-
καπτοπουρίνη και μεθοτρεξάτη, φαίνεται ωστόσο από 
κάποιες μελέτες6,22 θετική συσχέτιση της θεραπείας συ-
ντήρησης με την OS και την απουσία υποτροπής, χωρίς 
όμως αυτή να είναι στατιστικά σημαντική κυρίως λόγω 
του μικρού αριθμού ασθενών που συμπεριέλαβαν. κατα-
ληκτικά και παρόλο που αποδείξεις για την υπεροχή της 
ΑSCT έναντι της απλής ΧμΘ για τη διαχείριση της CR1 
σαφώς ελλείπουν, εξατομικευμένα θα πρέπει να συνεχί-
σει να κατέχει θέση στη θεραπευτική φαρέτρα, ιδιαίτερα 
σε νεότερους ασθενείς που στερούνται της δυνατότητας 
για πρόσβαση σε Αllo-SCT, χρησιμοποιώντας τα πλεο-
νεκτήματα της μRD για πιο ενδελεχή έλεγχο του αυτο-

μοσχεύματος καθώς και με επιπρόσθετο προβληματισμό 
για τη χρήση TBI στα προπαρασκευαστικά σχήματα και 
τη διάρκεια χορήγησης θεραπείας συντήρησης.

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (πλην της 
οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας)

η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) αποτελεί νόσο 
των ενηλίκων και κυρίως των προχωρημένων ηλικιών. 
Tις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει επιτευχθεί σημαντική 
πρόοδος στη θεραπευτική προσέγγιση της νόσου με τη 
διαστρωμάτωση των ασθενών ανάλογα με κυτταρογενε-
τικά και μοριακά δεδομένα (Πίνακας 3). Έτσι η OS των 
ασθενών έχει βελτιωθεί αρκετά. η ΧμΘ εφόδου οδηγεί 
σε ύφεση ένα ποσοστό 70-80% των ασθενών. Ωστόσο 
οι περισσότεροι από αυτούς θα υποτροπιάσουν και τε-
λικώς θα καταλήξουν από τη νόσο αν δεν λάβουν θερα-
πεία εδραίωσης.

η ASCT ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ήδη από τα 
μέσα τις δεκαετίας του 1970 ως θεραπευτική στρατηγι-
κή σε ασθενείς που υποτροπιάζουν39. τα επόμενα χρόνια 
αρκετές μη-τυχαιοποιημένες μελέτες διερεύνησαν τη θέ-
ση της ΑSCT στη θεραπεία της ομλ στην CR1, τα απο-
τελέσματα των οποίων αναθέρμαναν το ενδιαφέρον για 
την ASCT στους ασθενείς που στερούνται συμβατού μο-
σχεύματος για AlloSCT (Πίνακες 4,5).

το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της ASCT ήταν η 

πίνακας 3. Προγνωστική Κατάταξη της ΟΜΛ ανάλογα με κυτταρογενετικούς και μοριακούς δείκτες

Ευμενής Ενδιάμεση Δυσμενής
t(15;17)
t(8;21)
inv16
NPM mutation

Normal karyotype
other non-complex changes

Deletions of chromosome 5, 7 abnormal (3q)
t(6;11) , t(10;11), t(9;22)
complex rearrangements (>3 unrelated abnormalities)
FLT3 internal tandem duplication

πίνακας 4. Αποτελέσματα μελετών ΑSCT με κάθαρση μυελού στην ΟΜΛ (CR1)

Κέντρο/Βιβλιογ. 
αναφορά

Αρ. 
ασθενών

Προπαρασκευαστικό 
σχήμα

Μέθοδος 
κάθαρσης LFS (%)

Διάμεση διάρκεια 
παρακολούθησης (μήνες)

Manchester23 26 Δεν αναφέρεται LTC 80 Δεν αναφέρεται
Minneapolis24 44 CY+FTBI,Bu-CY 4-HC 59 24
Heidelberg25 22 CY+FTBI 4-HC 61 50
Parma26 24 CY+FTBI Mafosfamide 68 23
ECOG27 39 Bu-CY 4-HC 54 36
Berkeley28 50 Bu-CY 4-HC 70 80
Baltimore29 48 Bu-CY 4-HC 41 120

LTC: long-term culture, 4HC: 4 hydroperoxycyclophosphamide, TBI: total body irradiation, FTBI: fractionated total body irradiation, Bu: busul-
phan, CY: cyclophosphamide, VP16: etoposide, LFS: επιβίωση ελεύθερη νόσου, Cr1: πρώτη πλήρης ύφεση
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πίνακας 5. Αποτελέσματα μελετών ASCT με μη-καθαρμένο μυελό στην ΟΜΛ (CR1)
Κέντρο/Βιβλιογ.  
αναφορά

Αρ.  
Ασθενών

Προπαρασκευαστικό  
σχήμα LFS (%)

Διάμεση διάρκεια 
παρακολούθησης (μήνες)

London university College30 76 Δεν αναφέρεται 50 60

umea31 30 Bu-CY 40 48

City of Hope32 60 CY-VP16 49 Δεν αναφέρεται

Bologna33 51 Bu-CY 70.6 60

roma34 191 Bu-CY 37 156

Barcelona35 46 CY-TBI 48 Δεν αναφέρεται

Μadrid36 30 Bu-CY 38 60

Sutton37 74 HDM-TBI 34 Δεν αναφέρεται

ΕΒΜΤ38 598 Δεν αναφέρεται 42 60

Bu: busulphan, CY: cyclophoshamide, HDM: high dose melphalan, TBI: total body irradiation, VP-16: etoposide, LFS: επιβίωση ελεύθερη νόσου, 
Cr1: πρώτη πλήρης ύφεση

πίνακας 6. Προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες ASCT έναντι XMΘ στην OΜΛ (CR1)

Μελέτη/Βιβλιογρ. 
αναφορά

Αρ.  
Ασθενών

Αρ. Ασθενών σε 
CR1 (%)

Αρ. Ασθενών που 
τυχαιοποιήθηκαν 
ASCT vs ΧΜΘ (%)

Aρ. Ασθενών  
που έλαβαν  

ACST (%)

Aρ. Aσθενών  
που έλαβαν  

ΧΜΘ (%)
ΒGM 8441 85 61(72) 35(41) 12/15(80) 20/20(100)

BGMT 8742 204 162(79) 77(38) 33/39(85) 38/38(100)
ECOG/SWOG/CALGB43 740 518(70) 233(31) 63/116(54) 106/117(91)
EOrTC/GINEMA44 954 623(65) 254(27) 95/128(74) 104/126(83)
GOELAM45 504 367(73) 164(33) 75/86(87) 71/78(91)
MrC AML 1046 1571 1258(80) 281(18) 82/140(59) 141/141(100)

BGM 84: Bordeaux Grenoble Marseille 84, BGMT 87: Bordeaux Grenoble Marseille Toulouse 87, ECOG/SWOG/CALGB: Eastern Cooperative 
Oncology Group/Southwestern Oncology Group/Cancer and Leukemia Group B, EOrTC/GIMEMA: European Organization for research and 
Treatment of Cancer/Gruppo Italiano Malattie Ematologiche Maligne dell’Adulto, GOELAM: Groupe Ouest Est Leucemies Aigues Myeloblas-
tiques, MrC AML 10: (uK) Medical research Council Acute Myeloid Leukemia Trial 10, Cr1: 1η πλήρης ύφεση, ASCT: αυτόλογη μεταμόσχευση 
προγονικών κυττάρων, ΧΜΘ: χημειοθεραπεία

χρησιμοποίηση περιφερικών προγονικών κυττάρων και 
παρ’ όλες τις επιφυλάξεις για πιθανό αυξημένο ποσοστό 
υποτροπών, τα δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν αυτούς τους 
φόβους40, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία της «in vivo» 
κάθαρσης με την εφαρμογή ΧμΘ εδραίωσης πριν την 
κινητοποίηση και συλλογή των περιφερικών προγονικών 
κυττάρων. το επόμενο ερώτημα που έπρεπε να απαντη-
θεί ειδικά μετά την αύξηση της εφαρμογής της ΑlloSCT, 
ήταν αν η ASCT υπερείχε της συμβατικής ΧμΘ εδραίω-
σης για το 50-60% των ασθενών που δεν έχουν πρόσβα-
ση σε συμβατό μόσχευμα.

Από μετα-αναλύσεις47 των κυριότερων προοπτικών 
τυχαιοποιημένων μελετών (Πίνακας 6) που συνέκριναν 
την ASCT έναντι της ΧμΘ σε ασθενείς με ομλ σε CR1, 
έγινε σαφές ότι παρά το γεγονός ότι η ASCT σχετιζόταν 
με ευνοϊκότερη DFS, η οποία μάλιστα ήταν στατιστικά 

σημαντική σε ορισμένες μελέτες (EORTC/GINEMA44), 
αυτό δεν μεταφράστηκε και σε υπεροχή στην OS, στην 
οποία η ΧμΘ είχε υπεροχή σε τρεις μελέτες42,44,46, ενώ 
η ASCT σε δύο43,45. το φαινόμενο αυτό αποδόθηκε αφε-
νός μεν στην αυξημένη θνητότητα από την ASCT ως θε-
ραπευτική παρέμβαση και αφετέρου δε στο γεγονός ότι 
οι ασθενείς που είχαν λάβει ΧμΘ διασώζονταν επιτυ-
χέστερα στην υποτροπή είτε με ASCT είτε με AlloSCT.

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της ολλ, οι εγ-
γενείς αδυναμίες των προοπτικών μελετών παραμένουν. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για να αποδειχθεί διαφορά της 
τάξεως του 10% τουλάχιστον, στην OS ανάμεσα σε δύο 
ομάδες ασθενών, θα πρέπει το αρχικό δείγμα προς τυχαι-
οποίηση να περιλαμβάνει τουλάχιστον 1000 ασθενείς, 
γεγονός που μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί σε προοπτι-
κή μελέτη48.
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τα αποτελέσματα αυτά αποθάρρυναν προσωρινά 
την εφαρμογή της ASCT στην καθ’ ημέρα κλινική πρά-
ξη (συνυπολογίζοντας και τις οικονομοτεχνικές συνθή-
κες), ωστόσο πρόσφατα νέα δεδομένα αναθέρμαναν το 
ενδιαφέρον για την ASCT στην CR1 σε ασθενείς χωρίς 
συμβατό δότη.

Απομονώνοντας τους ασθενείς με ευνοϊκούς κυττα-
ρογενετικούς παράγοντες [inv16, t(8:21)], έχει διαφανεί 
τάση βελτίωσης της DFS με την εφαρμογή ASCT έναντι 
μη μυελο-αφανιστικής ΧμΘ49. μάλιστα σε αυτήν την 
ομάδα των ασθενών η ASCT φαίνεται να υπερέχει ακό-
μη και της AlloSCT50 (Εικόνα 2).

ςτην ιδιαίτερα ετερογενή ομάδα των ασθενών με φυ-
σιολογικό καρυότυπο νέα μοριακά δεδομένα αλλάζουν 
το τοπίο αναφορικά με τη χρήση της ΑSCT. Ασθενείς 
με μεταλλάξεις και των δύο γονιδίων CCAAT/enhancer 
binding protein A (CEBPA) φαίνεται να ωφελούνται ιδι-
αίτερα από την ASCT σε σχέση με τη ΧμΘ. ςε πρόσφα-
τη δημοσίευση51 φάνηκε ότι κατά την πολυπαραγοντική 
ανάλυση, τόσο η AlloSCT όσο και η ASCT στην CR1 
προσέφεραν πλεονέκτημα στην επιβίωση ελεύθερη υπο-
τροπής (RFS) σε ασθενείς με διπλή μετάλλαξη του CEB-
PA (CEBPAdm).

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δημοσιευμένα 
στοιχεία που συσχετίζουν ποσοτικά χαρακτηριστικά του 
αυτο-μοσχεύματος κατά την αφαίρεση με την έκβαση 
της νόσου. ο υψηλός αριθμός των CD34+ κυττάρων της 
αφαίρεσης έχει προταθεί52-54 ως ανεξάρτητος βιολογικός 
παράγοντας κινδύνου υποτροπής είτε στους ασθενείς που 
θα υποβληθούν σε ASCT, είτε σε αυτούς που θα υποβλη-
θούν σε AlloSCT (backup harvest) είτε τέλος για αυτούς 
που δεν θα φτάσουν σε κάποιας μορφής μεταμόσχευση. 
H MRD, όπως αυτή εκτιμάται με νέες διαγνωστικές με-
θόδους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη στρατηγική επι-
λογής κατάλληλης θεραπευτικής παρέμβασης.

τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν αφορούν την de 
novo ομλ. Yπάρχει ωστόσο και η ομάδα ασθενών με 
ομλ με μυελοδυσπλαστικού τύπου διαταραχές καθώς 
και η δευτεροπαθής ομλ η σχετιζόμενη με προηγηθείσα 
χρήση ακτινοθεραπείας, αλκυλιωτικών παραγόντων και 
αναστολέων τοποϊσομεράσης ιι. τα χαρακτηριστικά της 
ομάδας αυτής είναι η μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών, η 
παρουσία δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, ενώ τα 
ποσοστά επίτευξης CR1 (20-40%) και OS είναι απογοη-
τευτικά. μικρές μη-τυχαιοποιημένες σειρές ασθενών55,56 
αναφέρουν πιθανότητα 3ετούς OS 35% με μικρά ποσο-
στά θνητότητος σχετιζόμενης με τη θεραπεία (TRM) σε 
ασθενείς χωρίς συμβατό δότη, που υποβλήθηκαν σε AS-
CT, με κυριότερο θετικό προγνωστικό παράγοντα για την 
OS τη νεαρή ηλικία (<40 ετών). τα δεδομένα αυτά κα-
θιστούν την ΑSCT αξιόπιστη εναλλακτική θεραπευτική 
στη συγκεκριμένη αυτή υποομάδα ασθενών. ςυμπερα-
σματικά σημειώνουμε ότι παρόλο που η χρήση της AS-

CT ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχει μειωθεί δραματικά στο 
πεδίο της ομλ, φαίνεται ότι ένας μικρός πληθυσμός ιδι-
αίτερα στην ομάδα ευνοϊκής πρόγνωσης θα μπορούσε να 
ωφεληθεί από την ASCT σε σχέση με την απλή ΧμΘ. 
Ωστόσο είναι σαφές ότι χρειάζονται περισσότερα δεδο-
μένα για την τεκμηρίωση. Επίσης ασθενείς μεγαλύτερης 
ηλικίας, εφόσον βρίσκονται σε καλή βιολογική κατάστα-
ση, αποτελούν πιθανούς υποψήφιους μιας περισσότερο 
εντατικοποιημένης θεραπευτικής προσέγγισης ιδιαίτερα 
όταν η επιλογή της Allo-SCT δεν είναι εφικτή.

Oξεία προμυελοκυτταρική Λευχαιμία
η οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (οΠλ) απο-

τελεί ξεχωριστή υποκατηγορία της ομλ με ιδιαίτερη 
βιολογική συμπεριφορά. Είναι γενικά σπάνιο νόσημα 
με επιδημιολογικά χαρακτηριστικά διαφορετικά από τη 
de novo OMλ57. η οΠλ αποτελεί ίσως το πρώτο παρά-
δειγμα στοχευμένης μοριακής θεραπείας με την εισαγω-
γή του all-trans ρετινοϊκού οξέος (ATRA). η χρήση του 
ATRA σε συνδυασμό με ΧμΘ που στηρίζεται στις αν-
θρακυκλίνες58,59 οδηγεί σε επίτευξη αιματολογικής και 
μοριακής ύφεσης στο 90% των περιπτώσεων οΠλ, ενώ 
περιστατικά πρωτοπαθούς αντίστασης στο ATRA αναφέ-
ρονται μόνο σποραδικά. Παράλληλα, η χρήση του ATRA 
ως θεραπεία συντήρησης επί δύο έτη χρησιμοποιείται ευ-
ρύτατα στην καθ’ημέρα πράξη, ιδίως στους ασθενείς με 
αρνητική PCR στο τέλος της θεραπείας εδραίωσης, πα-
ρότι δεν έχει αποδειχτεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες60,61. 
Είναι σαφές επομένως ότι στην εποχή του ATRA η ΑSCT 
δεν έχει θέση στη θεραπεία της οΠλ στην CR1.

Παρά την άριστη πρόγνωση της οΠλ, 15-20% των 
ασθενών υποτροπιάζουν. η θεραπεία διάσωσης συνήθως 
περιλαμβάνει επαναχορήγηση ATRA σε συνδυασμό με 
ανθρακυκλίνες/αρασυτίνη με ικανοποιητικά αποτελέσμα-
τα. η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας εδραίωσης για 
τους ασθενείς σε δεύτερη ύφεση (CR2) πριν την εισα-
γωγή του τριοξειδίου του αρσενικού (Ατο) περιλάμβανε 
συνήθως εντατικοποιημένη ΧμΘ ή/και ASCT/AlloSCT. 
τα αποτελέσματα της ASCT στην CR2 ήταν ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά σε διάφορες μελέτες62-64 με ποσοστά 7ετούς 
RFS και OS 87,3% και 75% αντίστοιχα και κατά περι-
πτώσεις καλύτερα από αυτά της ΑlloSCT, ιδιαίτερα στους 
ασθενείς με αρνητική RT-PCR για PML-RΑRA πριν την 
κινητοποίηση. Πρόσφατα ωστόσο η απόδειξη της ισχυ-
ρής αντιλευχαιμικής δράσης του Ατο, η οποία συνδυά-
ζεται και με ένα ιδιαίτερα ασφαλές προφίλ τοξικότητας 
θέτει εν αμφιβόλω την ανάγκη διενέργειας μεταμόσχευ-
σης. τα ποσοστά ύφεσης μετά από χορήγηση συνήθως 
δύο κύκλων Ατο φτάνουν το 80%65-67, με 50-70% των 
ασθενών να βρίσκονται εν ζωή μετά από 1-3 έτη παρα-
κολούθησης. Παρά τις υπάρχουσες ενδείξεις για την ανα-
γκαιότητα κάποιου είδους θεραπείας εδραίωσης μετά τη 
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χορήγηση Ατο, η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής 
αποτελεί ερώτημα μελετών που συνεχίζουν να διενεργού-
νται. Επανάληψη κύκλων Ατο, συγχορήγηση Ατο-Ατ-
RΑ +/- ΧμΘ, ΑSCT/AlloSCT αποτελούν εναλλακτικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις για τον ασθενή με οΠλ σε 
CR2. η τελική επιλογή εξαρτάται από τα βιολογικά χα-
ρακτηριστικά του ασθενή καθώς και τις οικονομοτεχνι-
κές συνθήκες κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος.

ΕπΙΛΟΓΟΣ
ςτα ερωτήματα των ασθενών μας στην εισαγωγή, εί-

ναι σαφές ότι τα επιστημονικά δεδομένα δεν μπορούν να 
αποσαφηνίσουν πλήρως τις απαντήσεις. Ενώ υπάρχουν 
ενδείξεις για τη χρησιμότητα της ASCT στις οξείες λευ-
χαιμίες, χρειάζονται σαφώς περισσότερα δεδομένα για 
να απαντήσουμε με σαφήνεια στο ερώτημα της θέσης 
της ΑSCT στη θεραπευτική φαρέτρα των νόσων αυτών.
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ABSTRACT: Acute leukemias are devastating hematological malignancies that occur in all age groups. 
Despite the progress in understanding the pathophysiology of the disease and the improvement in sup-
portive care, a large proportion of patients who initially respond to therapy, relapse shortly after. The 
therapeutic options for consolidating the response to initial chemotherapy are three: intensification of che-
motherapy, autologous and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. In this review we discuss 
the existing data regarding the use of autologous stem cell transplantation in the setting of acute leukemias
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Αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων σε μη-αιματολογικές κακοήθειες  

της παιδικής ηλικίας

Βασίλειος Παπαδάκης1, Γεωργία Αυγερινού2

ΠΕΡιληΨη: τις τελευταίες δεκαετίες, με την πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου των παιδιών έχει επι-
τευχθεί σημαντική βελτίωση στα ποσοστά επιβίωσης. Όμως ασθενείς με μεταστατική ή σε υποτροπή 
νόσο έχουν συνήθως δυσμενή πρόγνωση, παρά την αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία. για αρκετούς 
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες παρατηρείται ευνοϊκή σχέση αυξανόμενης δόσης και ανταπόκρισης. 
ςτην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η αντίσταση των καρκινικών κυττάρων και να βελτιωθούν τα απο-
τελέσματα, εφαρμόζεται μεγαθεραπεία με υποστήριξη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑμΑ-
Ακ) σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. οι περισσότερες δημοσιεύσεις στο θέμα αφορούν σε αναδρομικές 
μελέτες ή εμπειρία πιλοτικών πρωτοκόλλων, ενώ οι μελέτες με τυχαιοποίηση είναι λιγοστές, λόγω και 
της σπανιότητας των αντιστοίχων ανά νόσημα παιδιατρικών ασθενών υψηλού κινδύνου. η διεθνής συ-
νεργασία είναι απολύτως απαραίτητη και πλέον αναπτύσσεται. η ΑμΑΑκ έχει βελτιώσει τα αποτελέ-
σματα σε ασθενείς με μεταστατικό νευροβλάστωμα ιδιαίτερα μετά από πρόσφατες τροποποιήσεις στο 
πρωτόκολλο προετοιμασίας. Υπάρχει δε, αρκετή εμπειρία ώστε να αναμένουμε βελτίωση των αποτε-
λεσμάτων και σε ασθενείς με μεταστατικό σάρκωμα Ewing, όγκους γεννητικών κυττάρων και μυελο-
βλάστωμα. Επίσης, ΑμΑΑκ χρησιμοποιείται σε ασθενείς με άλλους τύπους συμπαγών όγκων υψηλού 
κινδύνου, όπως οστεοσάρκωμα, ραβδομυοσάρκωμα, νεφροβλάστωμα, ρετινοβλάστωμα, όγκους κΝς. η 
δημοσιευμένη εμπειρία δείχνει ότι η μεγαθεραπεία σε αυτά τα νοσήματα έχει αποτελέσματα ισοδύναμα 
ή ανώτερα, συγκρινόμενη με τη συμβατική θεραπεία. Όμως, η ετερογένεια των ασθενών, τα κριτήρια 
επιλογής τους, τα χαρακτηριστικά του μοσχεύματος και των πρωτοκόλλων προετοιμασίας εμποδίζουν 
την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων επί του παρόντος. Εξαιρετικά σημαντική είναι και η διαπίστωση 
της μείωσης της τοξικότητας και θνητότητας από την ίδια τη διαδικασία ΑμΑΑκ, καθώς τα περισσό-
τερα δυσμενή γεγονότα αφορούν πλέον υποτροπές της νόσου. οι πρόσφατες πρόοδοι στην κατανόηση 
της καρκινογένεσης, των γενετικών και μεταβολικών οδών που ενέχονται σε αυτή, παράλληλα με την 
ανάπτυξη ανοσοθεραπειών και στοχευμένων θεραπειών, καθιστά απολύτως απαραίτητες μεγάλες προ-
σεκτικά σχεδιασμένες μελέτες για να κατανοήσουμε τη θέση και την αξία κάθε θεραπευτικού μέσου 
για τη βελτίωση της έκβασης των ασθενών μας, με την ελάχιστη πιθανή άμεση και απώτερη τοξικότη-
τα. ςτο ενδιάμεσο, μεγάλο ποσοστό των ασθενών με κακοήθειες υψηλού κινδύνου θα υποβάλλονται σε 
ΑμμΑκ στην προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
οι κακοήθειες κατά την παιδική, εφηβική και πρώτη 

ενήλικο ηλικία εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανταπόκρι-
σης και επιβίωσης, ενώ μάλιστα την τελευταία εικοσα-
ετία παρατηρείται συνεχιζόμενη βελτίωση1. ςτη μεγάλη 
πλειοψηφία των ασθενών αυτό επιτυγχάνεται με συμ-
βατική θεραπεία: την κατάλληλη συνδυασμένη χημειο-
θεραπεία, χειρουργική παρέμβαση και ακτινοθεραπεία. 
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Βεβαίως και υπάρχουν ασθενείς των οποίων η έκβαση 
δεν προβλέπεται ευνοϊκή. Αυτοί συνήθως είναι εκείνοι, 
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ιστολογικές διαγνώσεις, 
έκταση- στάδιο νόσου ή/και γενετικούς υποτύπους νοση-
μάτων, στους οποίους η συμβατική θεραπεία δεν επιτυγ-
χάνει βέλτιστα αποτελέσματα. Επίσης, άλλου τύπου και 
έντασης θεραπεία χρειάζονται και οι ασθενείς οι οποίοι 
δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία ή εμφανίζουν 
υποτροπή της αρχικής νόσου.

η αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων (ΑμΑΑκ) είναι μία διαδικασία η οποία 
συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά τοξικότητας και 
θνητότητας σε σχέση με τη συμβατική θεραπεία. ςυνε-
πώς, προτείνεται στους ασθενείς οι οποίοι αναμένεται να 
έχουν σαφώς καλύτερα αποτελέσματα με την εφαρμο-
γή ΑμΑΑκ σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία και 
έτσι δικαιολογείται και αντισταθμίζεται η πιθανή άμεση 
και απώτερη τοξικότητα της. 

Είναι γνωστό πλέον ότι η ΑμΑΑκ δεν έχει θέση με 
τα σημερινά δεδομένα για τη θεραπεία ασθενών με οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ολλ). Επίσης, η χρήση της 
δεν πλεονεκτεί σημαντικά της σύγχρονης, εντατικής χη-
μειοθεραπείας σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ομλ) και δεν προτείνεται στα περισσότερα σύγχρονα 
πρωτόκολλα θεραπείας ομλ. Όσον δε αφορά στα λεμ-
φώματα, οι βασικές αρχές και η χρήση της ΑμΑΑκ σε 
λεμφώματα Hodgkin και λεμφώματα μη-Hodgkin δεν 
διαφέρει ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται στα κε-
φάλαια αυτού του τεύχους για τους ενήλικες ασθενείς. 
Ας σημειώσουμε εδώ, ότι σε ασθενείς με ανθεκτικό ή σε 
υποτροπή αναπλαστικό λέμφωμα, η χρήση αλλογενούς 
μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
πλεονεκτεί έναντι της αυτόλογης. ςυνεπώς, στην πα-
ρούσα ανασκόπηση θα επικεντρωθούμε στη χρήση και 
θέση της ΑμΑΑκ σε μη-αιματολογικές κακοήθειες της 
παιδικής ηλικίας και εφήβων-νεαρών ενηλίκων (adoles-
cents and young adults, AYA)2-4. οι αναφορές ομαδοποι-
ούνται ανά νόσημα.

πιθανά πλεονεκτήματα της Αυτόλογης 
Μεταμόσχευσης Αρχέγονων 
Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΑΜΑΑΚ)

η διαθεσιμότητα των αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων και των αυξητικών παραγόντων της αιμοποίησης 
στις δεκαετίες 1980-90 οδήγησαν στην προσπάθεια εντα-
τικοποίησης της χορηγούμενης δόσης χημειοθεραπευτικών 
σε ασθενείς με κακοήθειες. In vitro μελέτες απέδειξαν ότι 
με την εντατικοποίηση της δόσης αυξάνεται σημαντικά 
το ποσοστό θανάτου των καρκινικών κυττάρων, ενώ φά-
νηκε ότι οι συνήθως χρησιμοποιούμενες δόσεις στη συμ-
βατική χημειοθεραπεία υπολείπονται από τις βέλτιστες. 
ςταθμός ήταν και η ανάπτυξη του μοντέλου των Goldie 

και Coldman5 που προέβλεπε ότι έγκαιρη, εντατική χη-
μειοθεραπεία εξ αρχής μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 
εξάλειψης όλων των χημειοευαίσθητων κυττάρων και να 
μειώσει την πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικών καρκινι-
κών κυττάρων6. με τη διαδικασία της ΑμΑΑκ μπορούν 
να χορηγηθούν χημειοθεραπευτικά φάρμακα και συνδυα-
σμοί τους πέραν του ορίου της αιματολογικής τοξικότητας 
και να γίνει προσπάθεια βέλτιστου κυτταρικού θανάτου 
των νεοπλασματικών κυττάρων. το πιθανό όφελος σε σχέ-
ση με την αναμενόμενη άμεση και απώτερη τοξικότητα 
πρέπει πάντα να σταθμίζεται. ςυνήθως ΑμΑΑκ χρησι-
μοποιείται όταν η κακοήθεια έχει ικανοποιητική αρχική 
ανταπόκριση αλλά δυσμενή ποσοστά επιβίωσης ελεύθε-
ρης νόσου (Disease Free Survival, DFS) και συνολικής 
επιβίωσης (Overall Survival, OS). Έχουν αναγνωριστεί 
χημειοθεραπευτικά με σημαντική δραστικότητα, ιδιαί-
τερα εάν αυτά είναι διαφορετικά αυτών που περιλαμ-
βάνονται στην αρχική, συμβατική θεραπεία7. Παρότι η 
θέση της ΑμΑΑκ σε κακοήθειες των παιδιών παραμέ-
νει αμφιλεγόμενη, τις παραπάνω προϋποθέσεις φαίνεται 
να πληρούν σαφώς το λέμφωμα Hodgkin και το υψηλού 
κινδύνου νευροβλάστωμα (Πίνακας). 

νευροβλάστωμα (Neuroblastoma NB)
το νευροβλάστωμα είναι ένας εμβρυονικός όγκος που 

προέρχεται από τη νευρική ακρολοφία και αφορά κύττα-
ρα της συμπαθητικής αλύσου, όπως τα επινεφρίδια και τα 
παρασπονδυλικά συμπαθητικά γάγγλια. μπορεί να πα-
ρουσιαστεί σαν μάζα στον τράχηλο, θώρακα, κοιλία και 
πύελο ή να εμφανίζονται πρώτα ευρήματα από τις μετα-
στάσεις σε μυελό των οστών, οστά, ήπαρ και σπλήνα. η 
μέση ηλικία διάγνωσης είναι οι 17 μήνες, μπορεί να πα-
ρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι ιδιαίτερα 
σπάνιο μετά την πρώτη δεκαετία της ζωής. η συχνότητα 
εμφάνισης είναι 10×10-6 σε ηλικίες έως 15 χρόνων, αλ-
λά το ΝΒ είναι ο συχνότερος καρκίνος τον πρώτο χρό-
νο της ζωής8.

η κλινική ετερογένεια στην έκβαση της νόσου είναι 
επίσης σημαντική. το ΝΒ σε ηλικίες κάτω του έτους, ακό-
μα και με εκτεταμένες μεταστάσεις μπορεί να υφεθεί αυτό-
ματα [στάδιο IVs ή Ms κατά International Neuroblastoma 
Risk Group (INRG)]. Από εκτεταμένες αναλύσεις του 
INRG έχουν αναγνωριστεί οι παρακάτω προγνωστικοί 
παράγοντες: στάδιο νόσου, ιστολογικός τύπος, βαθμός 
διαφοροποίησης του όγκου, ενίσχυση ή όχι του ογκογο-
νιδίου MYCN, η κατάσταση του 11q γονιδίου και ο βαθ-
μός πλοϊδίας του DNA. με βάση τους παράγοντες αυτούς 
επιχειρείται μάλιστα νέα κατάταξη9. Περαιτέρω, έχει απο-
δειχθεί ότι για όγκους χωρίς ενίσχυση του ογκογονιδίου 
MYCN, χειρότερη πρόγνωση έχουν οι ασθενείς με δομι-
κές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων (σε αυτές περιλαμβά-
νονται και οι μεταβολές του 1p, 11q, 17q), ενώ καλύτερη 
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πρόγνωση έχουν οι ασθενείς με μόνον αριθμητικές ανω-
μαλίες των χρωμοσωμάτων10. γενικότερα, υψηλού κιν-
δύνου ασθενείς είναι οι ασθενείς με μεταστατική νόσο 
(σταδίου IV ή μ κατά INRG), με ενίσχυση του MYCN 
και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι έχουν προσδόκιμο 
επιβίωσης κάτω του 50%. Επίσης, ασθενείς με ανθεκτι-
κή στην αρχική χημειοθεραπεία νόσο ή μετά υποτροπή 
έχουν χείριστη πρόγνωση, ιστορικά κάτω του 20%9,11,12.

τα πρώτα αποτελέσματα υπέρ της ΑμΑΑκ δημο-
σιεύτηκαν το 1987, όπου μετά από χημειοθεραπεία PE 
(πλατίνα, ετοποσίδη)/CADO (κυκλοφωσφαμίδη, ανδρι-
αμυκίνη, βινκριστίνη), οι ασθενείς με νευροβλάστωμα 
σταδίου IV υποβλήθηκαν σε μεγαθεραπεία με vincristine, 
melphalan και TBI και μόσχευμα μετά κάθαρση13. η τρι-
ετής OS ήταν 39%, τριπλάσια από εκείνη των ιστορικών 
μαρτύρων (12%). Επόμενη σημαντική επιβεβαίωση των 
αποτελεσμάτων πρόσφερε η αμερικανική μελέτη υψηλού 
κινδύνου νευροβλαστώματος CCG 389111,12. οι ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε δύο τυχαιοποιήσεις 1. CEM - TBI 
(καρβοπλατίνα, ετοποσίδη, μελφαλάνη - ολοσωματική 
ακτινοθεραπεία) - ΑμΑΑκ έναντι συμβατικής χημειοθε-
ραπείας και 2. χορήγηση ή όχι cis-ρετινοϊκού οξέος από 
του στόματος για 6 μήνες. τα αποτελέσματα απέδειξαν 
την υπεροχή τόσο της ΑμΑΑκ, όσο και της χορήγησης 
cis-ρετινοϊκού οξέος. η τριετής επιβίωση από τη δεύτε-
ρη τυχαιοποίηση (34 εβδομάδες από τη διάγνωση) των 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε ΑμμΑκ και έλαβαν cis-
ρετινοϊκό οξύ ήταν 29% έναντι 11% για όσους συνέχισαν 
μόνον με συμβατική χημειοθεραπεία (11%).

ςήμερα, τα περισσότερα σύγχρονα πρωτόκολλα θε-
ραπείας έχουν την ακόλουθη δομή: χορήγηση εντατικής 
χημειοθεραπείας, συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΑΑκ), προσπάθεια εξαίρεσης του όγκου με 
διατήρηση ζωτικών οργάνων (π.χ. νεφρών) και εφαρμο-
γή ΑμΑΑκ. μετά την αιματολογική ανάκαμψη προ-

γραμματίζεται τοπική ακτινοθεραπεία και εν συνεχεία 
οι ασθενείς λαμβάνουν cis-ρετινοϊκό οξύ, anti-GD2 Ab 
και πιθανά άλλους ανοσολογικούς τροποποιητές όπως 
IL-2 ή/και GM-CSF8,14–17. Είχαν γίνει προσπάθειες in vi-
tro κάθαρσης του μοσχεύματος κυρίως με ανοσομαγνη-
τικές διαδικασίες, αλλά δεν αποδείχθηκε η ανωτερότητά 
τους18,19. Πλέον, in vitro κάθαρση του μοσχεύματος δεν 
προτείνεται. Όμως, η συστηματική χορήγηση anti-GD2 
Ab μετά ΑμΑΑκ στην ουσία παριστά in vivo purging/
κάθαρση νευροβλαστώματος στον ασθενή και μάλιστα σε 
φάση ελαχίστης υπολειπομένης νόσου (minimal residual 
disease). Επίσης, γίνονται προσπάθειες θεραπείας με δι-
αδοχικές μεταμοσχεύσεις και διαφορετικά πρωτόκολλα, 
όπως etoposide/cyclophosphamide/carboplatin και mel-
phalan/12 Gy TBI19 ή άλλα με carboplatin/ etoposide/cy-
clophosphamide και thiotepa/melphalan/TBI20 ή ακόμη και 
τη χρήση επιλεκτικής ακτινοθεραπείας με τη χορήγηση 
131I-metaiodobenzylguanidine (MIBG)21. Αποτελέσματα 
από διαδοχικές (tandem) μεταμοσχεύσεις είναι ενθαρ-
ρυντικά, αλλά δεν έχουν μελετηθεί τυχαιοποιημένα19,22. 
Πιλοτικά διερευνάται η εντατική χρήση anti-GD2 Ab με 
αποφυγή ΑμΑΑκ16.

γίνεται προσπάθεια τα πρωτόκολλα προετοιμασίας 
να μην περιλαμβάνουν πλέον TBI, ως ιδιαιτέρως τοξική 
άμεσα και απώτερα και χωρίς απολύτως επιβεβαιωμένη 
χρησιμότητα. η τΒι δεν έχει ελεγχθεί σε προοπτική, τυ-
χαιοποιημένη μελέτη. τα δύο πρωτόκολλα προετοιμασί-
ας σε πλέον ευρεία χρήση ήταν το CEM στην Αμερική 
(carboplatin/etoposide/ melphalan)19 και το BUMEL στην 
Ευρώπη (busulfan/ melphalan)23, (Διάγραμμα). ςε ευθεία 
σύγκριση των δύο, με τυχαιοποίηση, στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτόκολλο SIOPEN HR-NBL αποδείχθηκε η ανωτε-
ρότητα του BUMEL το οποίο και θεωρείται το πρότυπο 
θεραπείας σήμερα15.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ασθενείς σταδίου III χω-

πίνακας. Βασικές ενδείξεις ΑΜΑΑΚ σε μη-αιματολογικές κακοήθειες στα παιδιά

Νόσημα Βασική Ένδειξη Πιθανή Ένδειξη
νευροβλάστωμα Στάδιο ΙΙΙ με ενίσχυση n-Myc

Στάδιο IV
υποτροπή

νεφροβλάστωμα Πνευμονική υποτροπή ασθενών σταδίου III-IV
Σάρκωμα Ewing Μεταστατική νόσος

υποτροπή
Όγκοι από γεννητικά Κύτταρα υποτροπή
Όγκοι ΚνΣ

Μυελοβλάστωμα PNET Ηλικία κάτω των 6 χρόνων
υποτροπή

Άτυπος Τερατοειδής Όγκος υπό έρευνα
Απλοποιημένος Πίνακας. Τα σαφή δεδομένα αναφέρονται στα επιμέρους υποκεφάλαια.
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ρίς ενίσχυση του NMYC ογκογονιδίου. ςτα πρωτόκολ-
λα του Children’s Oncology Group (USA), οι ασθενείς 
αυτοί υποβάλλονται σε ΑμΑΑκ14. Αντίθετα στην Ευ-
ρώπη ιστορικά (SIOPEN European Unresectable Neu-
robastoma Study, VP personal communication) και με 
το τελευταίο πρωτόκολλο SIOPEN LINES (Low and 
Intermediate Neuroblastoma European Study), οι ασθε-
νείς αυτοί λαμβάνουν χημειοθεραπεία, πιθανή εξαίρεση, 
τοπική ακτινοθεραπεία και cis-ρετινοϊκό οξύ, αλλά δεν 
υποβάλλονται σε ΑμΑΑκ, με αντίστοιχα καλά αποτε-
λέσματα. οι ασθενείς με ΝΒ stage III και με ενίσχυση 
του NMYC υποβάλλονται σε ΑμΑΑκ κατά τα πρωτό-
κολλα υψηλού κινδύνου.

Ενώ οι μικρότερης ηλικίας ασθενείς έχουν γενικά κα-
λύτερη πρόγνωση9, βρέφη κάτω του έτους με ενίσχυση 
του ογκογονιδίου NMYC δεν έχουν ευνοϊκή έκβαση με 

συμβατική θεραπεία και επίσης υποβάλλονται σε ΑμΑ-
Ακ, θεραπευόμενα πλέον με τα πρωτόκολλα υψηλού κιν-
δύνου24. Είναι σημαντικό να προσθέσουμε εδώ, ότι παρά 
το πλήθος των εργασιών που αναφέρονται στη χρήση και 
τα αποτελέσματα ΑμΑΑκ σε υψηλού κινδύνου ΝΒ και 
την εκτεταμένη χρήση της, πρόσφατη μετα-ανάλυση της 
Cochrane Library25 δεν απέδειξε πλεονέκτημα της ΑμΑ-
Ακ σε ασθενείς με ΝΒ υψηλού κινδύνου. Παράλληλα, 
για ασθενείς με εκτεταμένη και ανθεκτική μυελική νόσο, 
η ΑμΑΑκ δεν είναι δυνατή. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές 
απλοταυτόσημης μεταμόσχευσης, με χρήση anti-GD2 
Ab και προσπάθεια εκμετάλλευσης των KIR ασυμβα-
τοτήτων. Παράλληλα, αναπτύσσονται και νεότερες θε-
ραπείες με τη χρήση mTOR αναστολέων, νέων μορίων 
και υβριδικών αντισωμάτων στην προσπάθεια θεραπεί-
ας όλων των ασθενών. 

Διάγραμμα. Πρωτόκολλα προετοιμασίας ΑΜΑΑΚ για νευροβλάστωμα υψηλού κινδύνου. Σε παράλληλη τυχαιοποιημένη σύ-
γκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο SIOPEN Hr-NBL αποδείχθηκε η ανωτερότητα του BuMEL έναντι του CEM, με τριετή EFS 
49% έναντι 33% και OS 60% έναντι 48%, ενώ η κύρια διαφορά ήταν στα μικρότερα ποσοστά υποτροπής και εξέλιξης NB στο 
BuMEL (48% έναντι 60%).15
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Σάρκωμα Ewing (Ewing’s sarcoma Es)
το σάρκωμα Ewing και ο περιφερικός αρχέγονος νευ-

ροεκτοδερμικός όγκος (Ewing Sarcoma ES, peripheral 
primitive neuroectodermal tumor pPNET) είναι η δεύτε-
ρη πλέον συχνή κακοήθεια των οστών μετά το οστεοσάρ-
κωμα σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς συνήθως ενήλικες, 
με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 15 χρόνια. η επίπτωση 
είναι 3 x10-6 για τους καυκάσιους, ενώ σε μεγαλύτερες 
ηλικίες συχνότερη είναι και η εξω-οστική εντόπιση26. Πα-
λαιότερα ο βαθμός νευρωνικής διαφοροποίησης χρησί-
μευε στη διάκριση ES και pPNET, αλλά πλέον έχει φανεί 
ότι μοιράζονται και τα δύο κοινή αναδιάταξη του γονι-
δίου EWS στο χρωμόσωμα 22, με συνήθη την αμοιβαία 
μετάθεση t(11;22)(q24;q12) / EWS-FLI1 αλλά και αρ-
κετές παραλλαγές26,27. η έκφραση της πρωτεΐνης EWS-
FLI1 φαίνεται να είναι σημαντική για την ανάπτυξη της 
κακοήθειας27–30. καλύτερη πρόγνωση εμφανίζει το εντο-
πισμένο μη-μεταστατικό ES, με εντόπιση σε σημεία που 
ευνοείται η πλήρης εξαίρεση, μικρού συνολικού όγκου 
της πρωτοπαθούς εστίας (<200 ml) και με πιστοποίηση 
καλού βαθμού νέκρωσης μετά την προεγχειρητική χη-
μειοθεραπεία. η επιβίωση ελεύθερη συμβάματος (Event 
Free Survival – EFS) για ασθενείς με τέτοιων χαρακτη-
ριστικών μάζες ανέρχεται στο 70%. Αντίθετα, ασθενείς 
με μεταστατική νόσο κατά τη διάγνωση ή εκείνοι που 
παρουσιάζουν υποτροπή, εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά 
ποσοστά EFS και OS και χαρακτηρίζονται ως ασθενείς 
υψηλού κινδύνου31,32.

η ΑμΑΑκ έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου με προσδόκιμο επιβίωσης κάτω του 20%. μέχρι 
πρόσφατα δεν υπήρχαν δεδομένα από μεγάλες σειρές με 
προοπτική τυχαιοποίηση των ασθενών30–34. ςυνεπώς, ενώ 
υπήρχε η εντύπωση ότι η ΑμΑΑκ είναι χρήσιμη, του-
λάχιστον σε ασθενείς με πολυεστιακά μεταστατικό ES, η 
χρήση της δεν ήταν επιβεβλημένη. τα πρωτόκολλα προ-
ετοιμασίας που είχαν χρησιμοποιηθεί δεν ήταν πάντα 
ίδια και περιλάμβαναν: ολοσωματική ακτινοθεραπεία 
(TBI hyperfractionated 15 Gy) / melphalan ή thiotepa / 
carboplatin35, busulfan / melphalan36, busulfan / melpha-
lan / thiotepa34, TBI / melphalan / etoposide37, busulfan 
/ melphalan38, ή δύο διαδοχικές (tandem) ΑμΑΑκ με 
υψηλή δόση melphalan / etoposide39. τα αποτελέσματα 
ήταν αντικρουόμενα, σε μικρό αριθμό ασθενών και χω-
ρίς τυχαιοποίηση32,39.

τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα προέρχονται από 
το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο Euro-EWING 9940. Προηγού-
μενη ανάλυση του EBMT είχε δείξει ότι ασθενείς με ES 
που έλαβαν ΑμΑΑκ με πρωτόκολλο προετοιμασίας bu-
sulfan / melphalan είχαν την καλύτερη έκβαση σε σχέση 
με άλλα σχήματα36. Ασθενείς με πολυεστιακά μεταστατικό 
ES έλαβαν 6 κύκλους χημειοθεραπείας VIDE (vincristine, 
ifosfamide, doxorubicin, etoposide), τοπική αντιμετώπιση 
του όγκου (εξαίρεση ή/και ακτινοθεραπεία), ένα κύκλο 

VAI (vincristine, dactinomycin, ifosfamide) και κατόπιν 
ΑμΑΑκ με πρωτόκολλο προετοιμασίας από του στόμα-
τος busulfan 150 mg/m2/d τις ημέρες -6, -5, -4 και -3 και 
melphalan 140 mg/m2 την ημέρα -2, με έγχυση του μο-
σχεύματος την ημέρα 0. η τοξικότητα ήταν μικρή. Από 
281 διαδοχικούς ασθενείς, 169 έλαβαν ΑμΑΑκ ενώ 112 
όχι, λόγω προόδου νόσου ή από επιλογή. για όλους τους 
281 ασθενείς, η 3-ετής EFS και OS ήταν 27% και 34%, 
αντίστοιχα. Όμως, από τους 93 επιζώντες ασθενείς, 64 
είχαν λάβει μεγαθεραπεία, ενώ η 3-ετής επιβίωση 46 παι-
διών κάτω των 14 χρόνων που έφτασαν σε ΑμΑΑκ ήταν 
45%40. ςτο επόμενο πρωτόκολλο EWING 2008 συγκρίνε-
ται προοπτικά η μεγαθεραπεία με Busulfan ή Treosulfan. 

το μέλλον στη θεραπεία του σαρκώματος Ewing υψη-
λού κινδυνου περιλαμβάνει την ορθή χρήση μεγαθερα-
πείας. Όμως βελτιώσεις προβλέπεται να προέλθουν και 
από τη γνώση και κατανόηση της βιολογίας του νοσήμα-
τος και των κυττάρων που εκκινούν το ES (cancer initi-
ating cells), των μεταβολικών οδών που εμπλέκονται και 
της έκφρασης των χιμαιρικών γονιδίων (EWS-FL1 και 
άλλων). η μεταβολή του μικροπεριβάλλοντος οστού και 
μυελού των οστών για την πρόληψη και θεραπεία μετα-
στάσεων (π.χ. χρήση ζαλενδρονικού οξέος)40, η εφαρμογή 
ανασοτροποποιητικών θεραπειών, η μεταφορά και επα-
γωγή ενεργοποιημένων μακροκυττάρων, Νκ και ανοσο-
ενεργών κυττάρων μετά επαγωγή χιμαιρικών υποδοχέων 
(chimeric antigen receptors-CARs) καθώς και η αξιοποί-
ηση μεταβολικών οδών (π.χ. IGF1R signaling) και νεό-
τερων στοχευμένων παραγόντων26–31,41–47 ενδεχομένως να 
βελτιώσουν περαιτέρω την έκβαση του νοσήματος. για 
το άμεσο μέλλον και μέχρι να εξελιχθούν τα ανωτέρω, 
ασθενείς με ES υψηλού κινδύνου θα συνεχίσουν να υπο-
βάλλονται σε μεγαθεραπεία άπαξ ή διαδοχικώς με παράλ-
ληλη εξέλιξη στα πρωτόκολλα προετοιμασίας.

Οστεοσάρκωμα (Osteosarcoma Osa)
 το εντοπισμένο OSa, ιδιαίτερα σε ευνοϊκές θέσεις στα 

άκρα, εμφανίζει ικανοποιητική πρόγνωση και EFS που 
εκτιμάται στο 70%. Αντίθετα, ασθενείς με μεταστατικό, 
χημειο-ανθεκτικό ή σε υποτροπή OSa εμφανίζουν σαφώς 
υποδεέστερη πρόγνωση (EFS 20%). Αρχικές προσπάθειες 
θεραπείας σε φάση ελάχιστης νόσου με ΑμΑΑκ έδειξαν 
ότι αυτή δεν πλεονεκτεί των συμβατικών θεραπειών48–50. 
η σύγχρονη τάση είναι η αντιμετώπιση με πλήρη χει-
ρουργική εξαίρεση (περιλαμβανομένων πολλαπλών θω-
ρακοτομών) και εντατική χημειοθεραπεία. το OSa είναι 
ακτινο-ανθεκτικός όγκος και η ακτινοθεραπεία χρησιμο-
ποιείται σπάνια (όπως σε μη πλήρως εξαιρεθέντες πρω-
τοπαθείς όγκους των σπονδύλων).

Νεότερα δεδομένα αφορούν την πρόσθετη χρήση ανο-
σομετατρεπτικών μορίων, όπως η interferon alpha-2b στο 
πρωτόκολλο EURAMOS49 και η χρήση mifamurtide51. 
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Εργαστηριακά δεδομένα που αφορούν τη δράση φυσι-
κών κυτταροκτόνων κυττάρων (Natural Killer -cells) 
ιδιαίτερα εάν υπάρχει ασυμβατότητα στο σύστημα KIR 
μπορεί να οδηγήσουν στην επιτυχή μεταμόσχευση από 
ξένο δότη στο μέλλον. Έτσι η ΑμΑΑκ δεν φαίνεται να 
έχει θέση στην αντιμετώπιση του OSa.

Ραβδομυοσάρκωμα (Rhabdomyosarcoma 
RMs) και άλλα σαρκώματα των μαλακών 
ιστών (Non-Rhabdomyosarcoma soft 
Tissue sarcomas NRsTs)

η πρόγνωση στα σαρκώματα μαλακών μορίων εξαρ-
τάται σημαντικά από την ιστολογία, το μέγεθος του όγκου 
και την ανατομική του θέση, την ύπαρξη μεταστάσεων, 
το συνολικό δηλαδή τΝμ στάδιο και μερικές φορές και 
την ηλικία του ασθενούς. μη ευνοϊκής ιστολογίας όγκοι 
και όγκοι υψηλού τΝμ σταδίου, μεταστατικοί ή όχι, εμ-
φανίζουν κακή πρόγνωση με τη συμβατική χημειοθερα-
πεία. Ήταν λοιπόν αναμενόμενο να γίνουν προσπάθειες 
με ΑμΑΑκ για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. ςυνή-
θως χρησιμοποιήθηκαν πρωτόκολλα προετοιμασίας βασι-
σμένα σε melphalan. τα αρχικά αποτελέσματα δεν ήταν 
ευνοϊκά. η ευρωπαϊκή συνεργατική μελέτη MMT4-91 
δεν απέδωσε καλύτερα ποσοστά επιβίωσης με τη χρήση 
ΑμΑΑκ. και οι δύο ομάδες υψηλού κινδύνου RMS εί-
χαν ποσοστά επιβίωσης 40% (ΑμΑΑκ) και 28% (συμ-
βατική θεραπεία) χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά, 
παρά μόνον στον χρόνο μέχρι την υποτροπή (μεγαλύτερος 
για την ομάδα ΑμΑΑκ)52. οι προσπάθειες συνεχίστηκαν. 
μία πολύ πρόσφατη ανάλυση Cochrane καταλήγει και 
πάλι ότι δεν υπάρχει πλεονέκτημα στη χρήση ΑμΑΑκ 
σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με μεταστατικό ραβδο-
μυοσάρκωμα53. Αντίστοιχη πρόσφατη ανάλυση κατέληξε 
στο ίδιο αποτέλεσμα και για τα non-RMS άλλα σαρκώμα-
τα (NRSTS)54. ςυνεπώς, η χρήση της ΑμΑΑκ σε RMS 
και NRSTS πρέπει να περιορίζεται σε καλώς ελεγχόμε-
να πρωτόκολλα για τη μελλοντική εξαγωγή αξιόπιστων 
αποτελεσμάτων και άλλως, δεν πρέπει να αποτελεί μέρος 
της θεραπείας ασθενών με τα σαρκώματα αυτά.

Όγκοι από γεννητικά κύτταρα  
(Germ Cell Tumors GCT) 

οι όγκοι από γεννητικά κύτταρα αφορούν διαφορετι-
κές ιστολογίες όπως σεμίνωμα και όγκους με συμμετοχή 
λεκιθικού ασκού. Επίσης, αφορούν και σε διαφορετικές 
εντοπίσεις όπως εντός του κΝς αλλά και εκτός (σε θώ-
ρακα, γεννητικά όργανα, προϊερά περιοχή/κόκκυγα κ.λπ.). 
Όπως και στους ενήλικες, εντατική σύντομη χημειοθε-
ραπεία με βάση την πλατίνα οδηγεί σε σημαντικά καλά 
αποτελέσματα την πλειοψηφία των ασθενών55. μάλιστα, 

ακόμη και στους δύσκολους στην αντιμετώπισή τους 
όγκους της προϊεράς περιοχής και του κόκκυγος με με-
ταστάσεις, σύντομη εντατική χημειοθεραπεία αποφέρει 
καλά αποτελέσματα στο 70-80% των ασθενών, ανεξαρ-
τήτως του σταδίου και της έκτασης των μεταστάσεων, 
την πιθανή επέκταση στα οστά της περιοχής και την αρ-
χική τιμή της α-fetoprotein55–57.

Ένα μικρό ποσοστό ασθενών θα εμφανίσει ανθεκτι-
κή νόσο ή θα υποτροπιάσει. με βάση την καλή εμπειρία 
από τον χώρο των ενηλίκων, έχει χρησιμοποιηθεί και στα 
παιδιά εναλλακτική χημειοθεραπεία, προσπάθεια εξαίρε-
σης και ΑμΑΑκ. Πρόσφατη αναδρομική ανάλυση αυτής 
της εμπειρίας για τη χρήση ΑμΑΑκ σε παιδιατρικούς 
ασθενείς με όγκους γεννητικών κυττάρων εντός και εκτός 
του κΝς από το EBMT, σε πρώτη ή απώτερη υποτροπή 
και με τη χρήση διαφορετικών πρωτοκόλλων, απέδειξε 
ότι 50% των ασθενών μπορεί να επιτύχουν μακροχρό-
νια ύφεση58. καλύτερη έκβαση είχαν ασθενείς σε πρώτη 
υποτροπή. η προσέγγιση αυτή σε παιδιατρικούς ασθενείς 
έχει θέση, αλλά δεν έχει πλήρως διερευνηθεί σε προοπτι-
κές μελέτες. Φαίνεται ότι για τους ασθενείς αυτούς που 
έχουν υποτροπιάσει μετά χημειοθεραπεία με πλατίνα και 
ΑμΑΑκ, εναλλακτικά σχήματα με τη χρήση paclitaxel 
και gemcitabine έχουν θέση και μπορούν να θεραπεύ-
σουν ένα ποσοστό των ασθενών, παιδιά ή ενήλικες59–62.

νεφροβλάστωμα – Όγκος Wilms 
(Nephroblastoma – Wilms’ Tumor WT) 

τα νεφροβλάστωμα (WT) είναι η συχνότερη κακο-
ήθεια του ουροποιογεννητικού συστήματος στα παιδιά 
(επίπτωση: 1×10-5). με τη σύγχρονη συμβατική θερα-
πεία επιτυγχάνεται OS στο επίπεδο του 90%. Ασθενείς 
που υποτροπιάζουν, εμφανίζουν OS στο επίπεδο του 24-
43% με συμβατικά μέσα. ςτους ασθενείς αυτούς έχει 
δοθεί μεγαθεραπεία στην προσπάθεια βελτίωσης της έκ-
βασης63,64. Από τα αρχικά αποτελέσματα η επιβίωση με τη 
χρήση ΑμΑΑκ κυμαίνεται από 50 έως 60%, αλλά δεν 
είναι σαφές αν το συνολικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο 
σε σχέση με τη χορήγηση εντατικής, συνδυαστικής συμ-
βατικής θεραπείας. μία πρόσφατη μετα-ανάλυση όλων 
των δεδομένων 100 ασθενών που είχαν περιληφθεί σε 
προηγούμενες μελέτες κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπε-
ράσματα: ςυνολικά, οι ασθενείς με WT μετά ΑμΑΑκ 
είχαν 4-ετή OS 54%, ενώ ασθενείς με υποτροπή μόνον 
στους πνεύμονες είχαν ακόμα καλύτερη έκβαση (4-ετής 
OS 78%). Ασθενείς με αρχικό στάδιο I – II και υποτρο-
πή είχαν κατά 30% καλύτερη OS με μόνον συμβατική 
θεραπεία σε σέση με την ΑμΑΑκ. για τους ασθενείς 
αρχικού σταδίου III – IV σε υποτροπή, η OS ήταν ίδια 
για ΑμΑΑκ και συμβατική χημειοθεραπεία. Περαιτέ-
ρω ανάλυση καταλήγει στο ότι η ΑμΑΑκ φαίνεται να 
πλεονεκτεί για τους ασθενείς με μόνη εστία υποτροπής 
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τους πνεύμονες και αρχικού σταδίου II-IV, ενώ συνολι-
κά η συμβατική χημειοθεραπεία φαίνεται να προτιμάται 
σε ασθενείς με νεφροβλάστωμα σε υποτροπή. Βέβαια, η 
ανάλυση αυτή δεν προκύπτει από τυχαιοποιημένες μελέτες 
και τη χρήση ίδιων πρωτοκόλλων προετοιμασίας. λόγω 
της συνήθως προηγούμενης νεφρεκτομής, αποφεύγονται 
νεφροτοξικοί παράγοντες και συχνά το πρωτόκολλα πε-
ριλαμβάνουν melphalan σε συνδυασμό με άλλα κυττα-
ροτοξικά φάρμακα65.

Όγκοι Κεντρικού νευρικού Συστήματος (ΚνΣ) 
οι όγκοι κΝς αποτελούν τη δεύτερη συχνότερη κα-

κοήθεια (20-25%) μετά την ολλ και αποτελούν πλέον 
και τη συχνότερη αιτία θανάτου στα παιδιά. τα εμβρυ-
ονικά νεοπλάσματα του κΝς [ΕΝ] συνιστούν 20-25% 
των κακοηθειών κΝς και αποτελούν τα δεύτερα σε σει-
ρά συχνότητας νεοπλάσματα κΝς66. οι όγκοι του κΝς 
στην παιδική ηλικία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
λόγω της ιστολογικής εικόνας τους, των προβλημάτων δι-
αφορικής διάγνωσης, της βιολογικής συμπεριφοράς, της 
ιστολογικής ετερογένειας, της ηλικίας εμφάνισης, της ιδι-
αίτερα υψηλής θνησιμότητας, καθώς διαφέρουν από τους 
αντίστοιχους όγκους των ενηλίκων. Νεώτερες τεχνικές 
έχουν βελτιώσει σημαντικά τη διαγνωστική δυνατότητα 
των όγκων του κΝς. η ιστοπαθολογική εικόνα παραμέ-
νει καθοριστική στην καλύτερη κατανόηση, διάγνωση, 
πρόγνωση και ορθή θεραπεία. ςτη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση των όγκων εγκεφάλου συμβάλλουν σημαντικά η 
πλήρης χειρουργική εξαίρεση του όγκου, η ακτινοθερα-
πεία, η χημειοθεραπεία και σε ορισμένες περιπτώσεις η 
χρήση ΑμΑΑκ, μονήρης ή διαδοχικές (tandem).

η μεγαθεραπεία για όγκους κΝς στα παιδιά έχει εφαρ-
μοστεί τις τελευταίες δεκαετίες, στην προσπάθεια άρσης 
του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, με σκοπό την αύξηση 
της συγκέντρωσης δραστικών χημειοθεραπευτικών στον 
εγκεφαλικό ιστό67. γενικά, ΑμΑΑκ συνιστάται σε: 1. 
παιδιατρικούς ασθενείς κάτω των 6 χρόνων με ελάχιστη 
υπολειμματική νόσο μετά χειρουργική εξαίρεση και χημει-
οθεραπεία, στην προσπάθεια αποφυγής ακτινοθεραπείας; 
2. χημειοευαίσθητη υποτροπή; 3. υψηλού κινδύνου νό-
σο (π.χ. ραβδοειδή όγκο του κΝς ή αρχικά μεταστατική 
νόσο). Αναλυτικότερα αναφέρονται οι ενδείξεις χρήσης 
ΑμΑΑκ ανά ιστολογικό τύπο όγκου κΝς67,68.

Μυελοβλάστωμα (ΜΒ)
το μυελοβλάστωμα [μΒ], βαθμού κακοηθείας IV κα-

τά WHO, αποτελεί κακόηθες, χημειοευαίσθητο ΕΝ της 
παρεγκεφαλίδας με προεξάρχουσα νευρωνική διαφορο-
ποίηση και εγγενή μεταστατική δυνατότητα μέσω του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Προσβάλλονται κυρί-
ως παιδιά. το MB αφορά 17% των παιδιατρικών εγκεφα-

λικών νεοπλασμάτων και 85% του συνόλου των ΕΝ. η 
ετήσια επίπτωση είναι 5 x10-6 σε παιδιά μικρότερα των 
15 ετών (70% των μΒ παρατηρείται σε άτομα μικρότερα 
των 16 χρόνων). το 75% των όγκων αναπτύσσεται στο 
παρεγκεφαλιδικό σκώληκα με προβολή προς την τέταρ-
τη κοιλία. ςτο 1/3 των περιπτώσεων κατά την πρωτοδιά-
γνωση, αναγνωρίζονται απεικονιστικά μεταστάσεις μέσω 
ΕΝΥ στις λεπτομήνιγγες και στη κοιλία υπό τη μορφή 
οζώδους ή διάχυτης διήθησης66,67,69.

Αρχέγονος Νευροεξωδερμικός Όγκος του ΚΝΣ 
[Primitive NeuroEctodermal Tumor, PNET]

το PNET αποτελεί ετερογενή ομάδα όγκων κυρίως 
των παιδιών και με εντόπιση στα εγκεφαλικά ημισφαί-
ρια, το στέλεχος και το νωτιαίο μυελό69. κοινά χαρακτη-
ριστικά αυτών είναι η πρώιμη εμφάνιση και η επιθετική 
βιολογική συμπεριφορά. η προσθήκη του όρου κΝς 
(WHO 2007) είχε σκοπό τη διάκριση των κΝς PNET 
από τους περιφερικούς PNET, που αποτελούν μορφολο-
γικά παρόμοια αλλά γενετικά διαφορετικά νεοπλάσματα 
σε μαλακά μόρια και περιφερικά νεύρα της ομάδας του 
σαρκώματος Ewing.

Η Θεραπεία των ΜΒ και PNET
η συμβατική κλασσική χημειοθεραπεία και μειωμέ-

νη δόση ακτινοθεραπείας μετά από πλήρη χειρουργική 
εξαίρεση του όγκου σε τοπική νόσο αύξησε τη 5ετή EFS 
από 50% σε 80%. ΑμΑΑκ σε ασθενείς με μΒ εφαρμό-
στηκε σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3-6 ετών και με χημει-
οευαίσθητη νόσο, σε παιδιά με υψηλού κινδύνου όγκους 
και σε ασθενείς με υποτροπή μΒ67.

Απογοητευτικά ήταν τα αρχικά αποτελέσματα χορή-
γησης ΑμΑΑκ σε ασθενείς με υποτροπή μΒ που είχαν 
ακτινοβοληθεί, με θνητότητα έως και 20%. Ενθαρρυντι-
κά όμως ήταν τα αποτελέσματα σε υποτροπές μΒ/PNET 
μετά από χημειοθεραπεία μόνο, χρησιμοποιώντας μικρή 
δόση ακτινοβολίας και μεγαθεραπεία70–72. καθοριστικός 
παράγοντας για την έκβαση των ασθενών είναι η πλήρης 
ύφεση μετά από χειρουργική εξαίρεση ή και με χημειο-
θεραπεία εφόδου. οι Chi et al δημοσίευσαν τα αποτελέ-
σματα από 21 παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών με μΒ 
υψηλού κινδύνου, στα οποία χορηγήθηκε χημειοθερα-
πεία εφόδου με vincristine/methotrexate/cyclophospha-
mide/cisplatin/etoposide x 5 σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
Head Start II. Ακολούθησε μεγαθεραπεία με carboplatin 
1500 mg/m2, Thiotepa 300 mg/m2, Etoposide 750 mg/m2 
και διάσωση με AMAAK. η 3ετής EFS και OS των ασθε-
νών ήταν 49% και 60%, αντιστοίχως73. η επιβίωση των 
ασθενών με PNET που έλαβαν χημειοθεραπεία σύμφω-
να με το πρωτόκολλο Head Start I και II, είχαν 5ετή EFS 
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και OS 39% και 49%, αντίστοιχα74. οι Strother et al, δη-
μοσίευσαν τα αποτελέσματα σε παιδιά άνω των 3 ετών 
με μΒ και PNET. οι ασθενείς έλαβαν 4 διαδοχικούς κύ-
κλους υψηλής δόσης χημειοθεραπείας και AMΑAK με 
vincristine/cyclophosphamide/cisplatin μετά από ακτινο-
θεραπεία. Από το σύνολο των ασθενών, 49/53 ολοκλήρω-
σαν και τους 4 κύκλους, χωρίς θνητότητα οφειλόμενη σε 
τοξικότητα. η διετής PFS για τους ασθενείς ενδιάμεσου 
και υψηλού κινδύνου ήταν 93,6% και 73,7%, αντίστοι-
χα. ςε τελευταία μελέτη με 86 παιδιά ενδιαμέσου και 48 
υψηλού κινδύνου, η 5ετής EFS ήταν 83% και 70% αντί-
στοιχα75,76. Επιπλέον, πρώιμα αποτελέσματα μετά από 
διαδοχικές μεγαθεραπείες (tandem transplant), είναι εν-
θαρρυντικά σε μελέτες φάσης I. 

Άτυπος Τερατοειδής Ραβδοειδής όγκος 
(Αtypical Rhabdoid Tumor, ART)

οι ART εκδηλώνονται σποραδικά ή εντάσσονται στο 
πλαίσιο του ςυνδρόμου γενετικής Προδιάθεσης Ραβδο-
ειδούς ¨ογκου (ςΠΡο)69. Αντιστοιχούν στο 1-2% των 
παιδιατρικών εγκεφαλικών όγκων και αποτελούν του-
λάχιστον το 10% των όγκων του κΝς στα νεογνά, λό-
γω της αυξημένης συχνότητας τους σε παιδιά μικρότερα 
των 3 ετών, ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ART και 
σε ενήλικες. οι ART εντοπίζονται υπερσκηνιδιακά, κυρί-
ως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, στην υπερεφιππιακή χώ-
ρα και επίφυση ή υποσκηνιδιακά στα παρεγκεφαλιδικά 
ημισφαίρια και στο στέλεχος, κυρίως σε παιδιά μικρότε-
ρα των 2 ετών. Εντόπιση στο νωτιαίο μυελό και διασπο-
ρά αναγνωρίζονται στο 25% και 20% των περιπτώσεων, 
αντίστοιχα. η θέση της μεγαθεραπείας είναι αμφιλεγό-
μενη. Ίαση έχει αναφερθεί σε μεμονωμένα περιστατικά 
στα οποία δεν είχε χορηγηθεί ακτινοθεραπεία77.

Γλοίωμα
τα κακοήθη γλοιώματα απαντώνται σπανιότερα στα 

παιδιά από ότι στους ενήλικες. η θεραπεία τους βασίζε-
ται στην πλήρη χειρουργική εξαίρεση, χημειοθεραπεία 
και ακτινοθεραπεία. η πρόγνωση τους είναι πτωχή. ο 
ρόλος της συμβατικής χημειοθεραπείας έχει τεκμηριω-
θεί σε αρκετές μελέτες κακοήθων γλοιωμάτων. ςε μελέ-
τες ασθενών με κακοήθη γλοιώματα σε υποτροπή, έχει 
αναδειχθεί η θέση της ΑμΑΑK78. οι Massimino et al, 

δημοσίευσαν τα αποτελέσματα από πρωτοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία εφόδου ακολουθού-
μενη από ΑμΑΑκ με υψηλές δόσεις thiotepa. η 4ετής 
επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου ήταν 43%. καθοριστικός 
παράγοντας για την έκβαση των κακόηθων γλοιωμάτων 
είναι η υπολειμματική νόσος είτε μετά πλήρη χειρουργι-
κή εξαίρεση ή μετά τη χημειοθεραπεία εφόδου79.

Επενδύμωμα
τα επενδυμώματα αποτελούν άλλον έναν τύπο όγκων 

κΝς με δυσμενή πρόγνωση. η εφαρμογή ΑμΑΑκ σε 
πρωτοδιαγνωσθέντες ασθενείς και σε ασθενείς μετά υπο-
τροπή της νόσου είχε απογοητευτικά αποτελέσματα80. η 
χρήση ΑμΑΑκ σε ασθενείς με επενδύμωμα πρέπει να 
γίνεται μόνον στα πλαίσια οργανωμένου ερευνητικού 
πρωτοκόλλου.

Συμπεράσματα
Παρά τις μεγάλες προόδους στη θεραπεία και επιβί-

ωση των παιδιών με κακοήθειες που έχουν σημειωθεί τις 
τελευταίες δεκαετίες, παραμένουν υποκατηγορίες ασθε-
νών με δυσμενή πρόγνωση και αυξημένα ποσοστά υπο-
τροπών. η διαδικασία της ΑμμΑκ έχει χρησιμοποιηθεί 
στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η χημειοανθεκτικότητα 
των καρκινικών κυττάρων και να επιτευχθούν βέλτιστες 
και αποτελεσματικές συγκεντρώσεις χημειοθεραπευτι-
κών στο περιβάλλον του όγκου. ςε αρκετές περιπτώσεις, 
όπως το νευροβλάστωμα, το λέμφωμα Hodgkin, το σάρ-
κωμα Ewing, τους όγκους από γεννητικά κύτταρα και 
όγκους του κΝς έχουν υπάρξει ευνοϊκά αποτελέσματα. 
Ίσως να πλησιάζουμε στα όρια της χρήσης των συμβα-
τικών χημειοθεραπευτικών μέσων. η καλύτερη κατανό-
ηση της γενετικής, της βιολογίας και των μεταβολικών 
οδών των καρκινικών κυττάρων θα μας οδηγήσει σε κα-
λύτερη αντιμετώπιση με τη χρήση γενετικών και ανοσο-
λογικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. το παιδί δεν είναι 
ένας μικρός ενήλικας και η νοσολογία και η συμπεριφο-
ρά του στις ιατρικές παρεμβάσεις παραμένει μοναδική. 
με το σχεδιασμό κατάλληλων μελετών και την ενσω-
μάτωση των νεότερων θεραπευτικών μέσων ελπίζουμε 
σε αυξημένη αποτελεσματικότητα και επιβίωση των μι-
κρών ασθενών, όπως και σε μείωση της πιθανής άμεσης 
και απώτερης τοξικότητας της θεραπείας.
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ABSTRACT: Over the last decades, advances in the treatment of pediatric cancers have increased cure 
rates, but children with metastatic or recurrent solid tumors have dismal prognosis despite initial transient 
responses to therapy. Steep dose-response relationship has been observed with many chemotherapeutic 
agents. In an effort to overcome resistance and improve cure rates, high dose therapy with autologous 
hematopoietic stem cell support (ASCT) has been applied in high risk patients. Most published experi-
ence consists of retrospective, or single-arm prospective studies; while randomized clinical trials are lim-
ited, due in part to the rarity of pediatric cancers treatable by ASCT. International cooperation is needed 
and it is emerging. ASCT has improved outcomes in patients with metastatic neuroblastoma with refine-
ments in the preparative regimens, and there is substantial evidence to also expect improvements in pa-
tients with Ewing sarcoma, germ cell tumors and some subtypes of central nervous system malignancies. 
ASCT is also frequently used to treat patients with other high-risk solid tumors such as osteosarcoma, 
rhabdomyosarcoma, Wilms’ tumor, retinoblastoma and brain tumors. Published literature demonstrates 
that high dose therapy in these tumors results in equivalent or superior outcomes when compared with 
conventional therapies. However, patient selection and heterogeneity, graft characteristics and process-
ing and the varied conditioning regimens pose difficulties in extracting solid conclusions. Most impor-
tantly, all studies clearly demonstrate a marked decrease in regimen-related toxicities over time. Thus, 
the vast majority of treatment failures are now due to disease recurrence. Recent progress in elucidating 
disease specific markers, genetic and signaling pathways with parallel development of targeted thera-
pies and immunotherapies necessitates large prospective clinical trials, in order to identify the role and 
usefulness of each treatment modality in improving patient outcome, with the least possible acute and 
long-term toxicity. Meanwhile, a large proportion of patients with high risk solid tumors will undergo 
ASCT in an effort to improve patients’ outcome.
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Eφαρμογές της αυτόλογης μεταμόσχευσης  
αιμοποιητικών κυττάρων σε αυτοάνοσα νοσήματα

Ιωάννα Σακελλάρη

ΠΕΡιληΨη: τα αυτοάνοσα νοσήματα χαρακτηρίζονται από ετερογένεια, που τελικά συγκλίνει στην 
ανάπτυξη ανθεκτικών και βαριά εξελισσόμενων μορφών και χρειάζονται εντατικοποιημένη αντιμετώπι-
ση. οι νέες βιολογικές θεραπείες εξελίσσονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αλλά δεν αναστρέφουν την κα-
ταστροφή οργάνων από τη νόσο, την αναπηρία και το προσδόκιμο επιβίωσης. κατά τα τελευταία 15 έτη 
τα σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα αντιμετωπίζονται με βαριά ανοσοκατασταλτική θεραπεία και αυτόλο-
γη κυρίως μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, που σκοπό έχει να εισαγάγει θεμελιώδεις ανοσολο-
γικές αλλαγές στις δομές του ανοσολογικού συστήματος και στη σύνθεση εκείνων των λεμφοκυττάρων 
που δεν επάγουν την αυτοανοσία. Από το 1996, όταν ανακοινώθηκαν τα πρωτοποριακά αποτελέσματα 
μελέτης φάσης ι και ιι του Νοσοκομείου Παπανικολάου για την αντιμετώπιση της ςκλήρυνσης κατά 
Πλάκας με αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, έχει συσσωρευτεί ικανή εμπειρία διε-
θνώς αναφορικά με τα οφέλη, τους κινδύνους και τους οικονομικούς δείκτες, ειδικά σε σύγκριση με τις 
νέες βιολογικές θεραπείες. τα αποτελέσματα των αναδρομικών και προοπτικών μελετών έγιναν η βάση 
για τυχαιοποιημένες μελέτης φάσης ιι και ιιι στη ςκλήρυνση κατά Πλάκας, τη ςκληροδερμία, τη νόσο 
Crohn. Περίπου 3000 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση για αυτοάνοσα νοσήματα 
παγκοσμίως, όπως αυτοί καταγράφονται από την ειδική Ευρωπαϊκή και Διεθνή γραμματεία. οι κύριες 
παθήσεις που έχουν ένδειξη σε παιδιά και ενήλικες ως κλινική προοπτική μετά από συνεκτίμηση του 
κινδύνου και του οφέλους της μεταμόσχευσης είναι οι ακόλουθες: ςκλήρυνση κατά Πλάκας, ςκληρο-
δερμία, Ερυθηματώδης λύκος, Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Νόσος Crohn, Πολυομυοσίτιδα, κυτταροπενία, 
Αγγειίτιδα, ενώ υπό μελέτη παραμένουν ο ςακχαρώδης Διαβήτης τύπου ι και η ανθεκτική κοιλιοκάκη. 
η εμπειρία είναι πλέον αποδεδειγμένη ως προς την κινητοποίηση του αιματικού μοσχεύματος με κυ-
κλοφωσφαμίδη και αυξητικό παράγοντα, και ως προς το προπαρασκευαστικό σχήμα. το σχήμα BΕΑμ 
που προτάθηκε από το κέντρο μας χρησιμοποιείται στη ςκλήρυνση κατά Πλάκας, ενώ η κυκλοφωσφα-
μίδη 200 mg/kg με πολυκλωνική ή μονοκλωνική οροθεραπεία χρησιμοποιείται γενικότερα. οι συνθή-
κες μεταμόσχευσης πρέπει να τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές με απομονωμένη νοσηλεία και ειδική 
προφύλαξη έναντι λοιμώξεων. κριτικό σημείο στην επιτυχία της μεταμόσχευσης και τη μείωση της θνη-
τότητας από τη μεταμόσχευση (TRM), που κυμαίνεται μεταξύ 5-7% στα διάφορα νοσήματα, αποτελεί 
η επιλογή του ασθενή. με την κατάλληλη επιλογή ασθενών χωρίς μείζονα καταστροφή ζωτικού οργά-
νου από την ασθένειά τους, μειώθηκε η TRM. Αν και υπάρχει εμπειρία με την αλλογενή μεταμόσχευση 
από συμβατό αδελφό ιδίως στις αυτοάνοσες κυτταροπενίες, αυτή αποφεύγεται λόγω της υψηλής νοση-
ρότητας και θνητότητας της μεθόδου. για την εδραίωση του ρόλου της αυτόλογης μεταμόσχευσης στη 
θεραπεία των αυτοάνοσων νοσημάτων απαιτούνται προοπτικές μελέτες και συστηματική καταχώρηση 
των δεδομένων στις ειδικές γραμματείες.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η συχνότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων (autoimmune 

diseases: AD) υπολογίζεται σε 6-7% του γενικού πληθυ-
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σμού. τα AD αποτελούν σύνδρομα με πολυπαραγοντική 
παθογένεια, απόρροια ανοσολογικών αντιδράσεων έναντι 
παθολογικών αυτοαντιγόνων επί εδάφους ειδικού γενετι-
κού υποστρώματος και μετά από τροποποίηση από γενε-
τικούς παράγοντες. Διαχωρίζονται σε οργανοειδικά και 
συστηματικά νοσήματα, ενώ υπάρχει μεγάλη ετερογένεια 
μεταξύ των 40 αναγνωρισμένων οντοτήτων ως προς τη 
νοσηρότητα, τη βαρύτητα και τη θνητότητα. οι ασθενείς 
αυτοί αντιμετωπίζονται κυρίως με μακροχρόνια ανοσαο-
κατασταλτική θεραπεία. Παρ’ όλα αυτά, σε ικανό αριθμό 
ασθενών η νόσος παραμένει δυσίατη, ενώ έτερο σημα-
ντικό πρόβλημα αποτελούν οι απώτερες επιπλοκές της 
θεραπείας. Αυτές οι ανθεκτικές στη θεραπεία αυτοάνο-
σες παθήσεις χρήζουν πιο αποτελεσματικών προσεγγίσε-
ων. Παρά την ετερογένεια τους, όλες καταλήγουν σε : α) 
αναπηρίες β) κακή ποιότητα ζωής γ) μικρότερο προσδό-
κιμο επιβίωσης καθώς και δ) σε πλήρη καταστροφή των 
εκάστοτε προσβεβλημένων οργάνων στόχων από το νό-
σημα. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τις προ-
σφάτως εισαχθείσες βιολογικές θεραπείες, παραμένουν 
τα ερωτήματα των σοβαρών επιπλοκών που προκαλούν, 
όπως των μείζονων λοιμώξεων, των δευτερογενών AD 
και των δευτεροπαθών κακοηθειών1.

Η λογική της μεταμόσχευσης στα 
αυτοάνοσα νοσήματα

η καταστροφή του ανοσολογικού συστήματος με τη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών πολυδύναμων κυττάρων 
αναδεικνύεται ως θεραπεία, υπό το φως κλινικών και 
πειραματικών δεδομένων, εδραιωμένη στη συνθήκη ότι 
οι AD είναι πολυκλωνικές διαταραχές του αρχέγονου αι-
μοποιητικού κυττάρου2. το γεγονός ότι η μεταμόσχευση 
μπορεί να αποτελέσει ριζική θεραπεία των AD βασίστηκε 
σε δύο κλινικές παρατηρήσεις: 1. ςε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση για κακοήθη νόσο, 
αλλά συνυπήρχε ταυτόχρονα και AD επιτεύχθηκε μακρο-
χρόνια ύφεση και των δύο νοσημάτων. Παρά το μικρό 
αριθμό ασθενών που ανακοινώθηκε από την ομάδα του 
Seattle (13 στους 901 μεταμοσχευμένους), φαίνεται ότι 
οι ασθενείς αυτοί ωφελήθηκαν πραγματικά από τη με-
ταμόσχευση, ειδικά αν δεχθούμε την απλαστική αναιμία 
και την αμιγή απλασία της ερυθράς σειράς ως αυτοάνο-
σα νοσήματα. 2. η μεταβίβαση αυτοάνοσου νοσήματος 
με την αλλογενή μεταμόσχευση από τον δότη στο λήπτη 
ακόμη και μετά από απομάκρυνση τ λεμφοκυττάρων. 
ςυστηματικά AD, όπως ο ςυστηματικός Ερυθηματώδης 
λύκος (SLE) ή η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (RA), δεν με-
ταφέρονται με τη μεταμόσχευση, παρά μόνο τα οργανο-
ειδικά νοσήματα.

Παρά την έκρηξη των νέων βιολογικών θεραπειών και 
την παροδική αποτελεσματικότητά τους, η μακροχρόνια 

ύφεση της αυτοάνοσης νόσου ή η ίασή της παραμένει 
ακόμη το μείζον ζητούμενο. ςτα πειραματικά μοντέλα 
χρησιμοποιήθηκαν αλλογενείς, αυτόλογες, ψευδοαυτό-
λογες, συγγενεϊκές μεταμοσχεύσεις, όπως στην ΕΑΕ αλ-
λεργική εγκεφαλομυελίτιδα, το πειραματικό μοντέλο της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας3.

ςυμπερασματικά, η λογική της μεταμόσχευσης στα 
AD ξεκίνησε από τα πειραματικά δεδομένα σε ζωικά μο-
ντέλα4-6 και μεταφέρθηκε στον άνθρωπο βασιζόμενη και 
στις απαντήσεις αυτών των νοσημάτων σε ασθενείς που 
είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση για συμβατική ένδει-
ξη, όπως λευχαιμία ή λέμφωμα.

ο στόχος του προπαρασκευαστικού σχήματος είναι 
η πλήρης καταστροφή του ανοσολογικού συστήματος, 
επομένως κριτικής σημασίας είναι οι ανοσοκατασταλ-
τικές του ιδιότητες. η λογική της ισχυρής ανοσοκατα-
σταλτικής θεραπείας που προηγείται είτε της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης, η οποία αντικαθιστά το παθολογικό ανο-
σολογικό σύστημα ή και της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
η οποία αναδιαρθρώνει το παθολογικό ανοσολογικό σύ-
στημα και κατεβάζει το δείκτη ανοσίας είναι η επιστη-
μονική βάση της διενέργειας μεταμόσχευσης στα AD. η 
ολόσωμη ακτινοβόληση και τα ραδιομιμητικά φάρμα-
κα σχετίστηκαν με δευτεροπαθείς κακοήθειες, ειδικά σε 
ασθενείς με απλαστική αναιμία και δεν προτείνονται. η 
αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη (ATG) χρησιμοποιήθηκε είτε 
σαν μέρος του προπαρασκευαστικού σχήματος είτε μετά 
από αυτό σαν μέσο απομάκρυνσης τ κυττάρων in vivo. 
Δεν υπάρχουν δεδομένα για υπεροχή ενός σχήματος ένα-
ντι του άλλου. ςτην αυτόλογη μεταμόσχευση η ανάλυση 
του αναγεννώμενου, υιοθετούμενου ανοσοποιητικού συ-
στήματος, έδειξε φυσιολογικό τ-κυτταρικό repertoire με 
συνεχόμενη διαρκή στροφή στους υποπληθυσμούς των 
τ και Β κυττάρων από μνημονικά (memory) σε παρθέ-
να (naïve) λεμφοκύτταρα, στοιχείο που υποδηλώνει την 
επαναδιοργάνωση του θύμου αδένα και την επανεκπαί-
δευση του ανοσολογικού συστήματος. Επιπρόσθετα, 
μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση εμφανίσθηκε αύξη-
ση των CD4+ ρυθμιστικών κυττάρων (τregs) και ενός 
ασυνήθιστου υποπληθυσμού CD8+ Fox P3+ κυττάρων 
στη νεανική RA, στον SLE και στο σακχαρώδη διαβήτη, 
ικανών να αναχαιτίσουν την παθογενετική τ-κυτταρική 
ανοσοαπάντηση7-11.

Εκτός της ανοσολογικής ανοχής που επιτυγχάνεται 
μακροπρόθεσμα μόνο με την βαριά ανοσοκαταστολή της 
μεταμόσχευσης ή ακόμη και με την αντίδραση του μο-
σχεύματος κατά της αυτοανοσίας επί αλλογενούς (graft vs 
autoimmunity) έχουν βεβαιωθεί και αλλαγές στην ίνωση, 
τη μικροκυκλοφορία του δέρματος και στην αναστροφή 
ίνωσης οργάνων στο συστηματικό σκληρόδερμα12,13. ο 
κίνδυνος θνητότητας και νοσηρότητας μετά τη μεταμό-
σχευση έχει ελαττωθεί διαχρονικά14.
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Βασικές Αρχές
η μεταμόσχευση έχει προταθεί ως πιθανή θεραπεία 

των AD από τους Marmont και συνεργάτες15,16 και ενδεί-
κνυται σαν εναλλακτική θεραπεία σε πτωχής πρόγνωσης 
και ανθεκτικά στη συνήθη βέλτιστη εφαρμοζόμενη θε-
ραπεία AD. Tο 1996 ιδρύθηκε η ομάδα εργασίας AD του 
Εuropean Group for Blood and Marrow Transplantation 
(EBMT) [AD Working Party (ADWP)]17, η οποία θεμε-
λίωσε τον ρόλο της μεταμόσχευσης στις AD, και αξιολό-
γησε την αποτελεσματικότητά της, ενώ το 2012 εξέδωσε 
οδηγίες τόσο για τις ενδείξεις μεταμόσχευσης όσο και για 
τον τρόπο διεξαγωγής της ανά νόσημα18.

η αυτόλογη μεταμόσχευση είναι εφικτή και αποτελε-
σματική στα AD και προτιμάται έναντι της αλλογενούς 
από HLA συμβατό δότη γιατί η τελευταία παρουσιάζει 
αυξημένη θνητότητα και τοξικότητα σχετιζόμενη κυρίως 
με τη νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD). 
η δε χρονία GVHD θα οδηγούσε σε προβλήματα διαφο-
ρικής διάγνωσης με συγκεκριμένες AD, όπως για παρά-
δειγμα τη σκληροδερμία (SS), εκτός ίσως της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας (MS)19.

Ένα σημαντικό βήμα στην επιτυχή έκβαση της μετα-
μόσχευσης αποτελεί και η επιλογή του κατάλληλου ασθε-
νούς με τη λιγότερη συννοσηρότητα και στην κατάλληλη 
δυνατή στιγμή ανά AD. τα ενθαρρυντικά αποτελέσμα-
τα των προοπτικών και αναδρομικών μελετών έδωσαν 
την βάση για τρέχουσες τυχαιοποιημένες μελέτες όπως :
 1) ASTIMS και MIST για την MS
 2) ASTIS, ASSIST και SCOT για το SS
 3) ASTIC για τη νόσο του Crohn (CD)

Γενικές και Κατευθυντήριες οδηγίες  
από ΕΒΜΤ ADWP
 1. η μεταμόσχευση προτείνεται ως 2ης και πλέον γραμ-

μής θεραπεία σε ασθενείς με σοβαρή εξελισσόμενη 
AD, παρά την εφαρμογή της ενδεικνυόμενης/συνή-
θους θεραπευτικής αγωγής (επίπεδο ιι -EBMT).

 2. τα κέντρα μεταμόσχευσης που δέχονται αυτούς τους 
ασθενείς σε στενή συνεργασία με τους θεράποντες 
πρέπει να έχουν JACIE έγκριση/πιστοποίηση (επί-
πεδο ιι- EBMT).

 3. Εάν είναι δυνατόν, η μεταμόσχευση πρέπει να γίνε-
ται εντός κλινικών μελετών φάσης ιι ή ιιι με συγκε-
κριμένα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού (επίπεδο 
ιιι- EBMT).

Α. Αυτόλογη μεταμόσχευση
ςτις περισσότερες AD, για την κινητοποίηση των 

πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων, χρησιμοποιεί-
ται χημειοθεραπεία και αυξητικός παράγων των κοκκι-

οκυττάρων G-CSF, ώστε να αποφευχθεί αναζωπύρωση 
νόσου και να επιτευχθεί καλύτερο αιματικό μόσχευμα με 
μικρότερο αριθμό τ- κυττάρων. το προτεινόμενο σχήμα 
κινητοποίησης είναι η κυκλοφωσφαμίδη (Cytoxan) σε 
δόση 2-4 gr/m² σε συνδυασμό με το ουροπροστατευτικό 
Mesna και G-CSF 5-10μg/kg (II).

H μικρότερη επιτρεπόμενη δόση CD34+ κυττάρων του 
μοσχεύματος είναι 2×106/kg (II), έτσι ώστε να επιτευχθεί 
εμφύτευση. Aν και δεν υπάρχει εμπειρία, στους κακούς 
κινητοποιητές μπορεί να χρησιμοποιηθεί και plerixafor 
(επίπεδο III) 20,21.

οι επιπλοκές μετά τη λήψη του Cytoxan σε αυτούς 
τους ασθενείς δεν είναι αμελητέες, καθώς μπορεί να επι-
φέρει μοιραία καρδιακή επιπλοκή στο SS και στον SLE 
(επίπεδο ιι). Επιπλέον σε ασθενείς με ιδιοπαθή θρομβο-
πενική πορφύρα (ITP), μπορεί να προκληθεί απειλητική 
για τη ζωή αιμορραγία, ενώ στην CD μείζων λοίμωξη 22.

Β. Σχήμα προετοιμασίας
η διαβάθμιση των σχημάτων είναι η ακόλουθη: α) 

υψηλής έντασης με ολόσωμη ακτινοβόληση (τΒι) ή 
Busulfan, β) χαμηλής έντασης με Cytoxan ή Melphalan ή 
σχήμα βασιζόμενο στην Fludarabine, γ) ενδιάμεσης έντα-
σης όπως ο συνδυασμός ΒΕΑμ, η υψηλή δόση Cytoxan + 
ATG. το σχήμα ΒΕΑμ που προτάθηκε και πρωτοχρησι-
μοποιήθηκε από το Νοσοκομείο γ. Παπανικολάου έδωσε 
τα καλύτερα αποτελέσματα με τη μικρότερη τοξικότητα, 
κυρίως στην MS. Δεν υπάρχει απόδειξη για ενδεχόμενο 
πλεονέκτημα της ex vivo διαχείρισης του μοσχεύματος 
για την απομάκρυνση των κυττάρων23.

Γ. Προϋποθέσεις
Πολύ σημαντικά βήματα για την ελαχιστοποίηση της 

τοξικότητας και θνητότητας από τη μεταμόσχευση είναι 
η εφαρμογή των κάτωθι:
 1) κριτήρια αποκλεισμού

 α) επί καρδιακής βλάβης (κλάσμα εξώθησης <50%, 
περικαρδίτις, κοιλιακή αρρυθμία) νεφρικής βλάβης 
(κάθαρση κρεατινίνης <40mL/min/m²), πνευμονι-
κής βλάβης (DLCO <40%, μέση πίεση πνευμονι-
κής αρτηρίας >50mmHg)

 β) επί ενεργού οξείας ή χρόνιας λοίμωξης
 γ) επί εγκυμοσύνης (test εντός 7 ημερών)

 2) κατάλληλη υποστηρικτική αγωγή προφυλακτική ή 
και προληπτική με έλεγχο των ιών CMV, EBV με μο-
ριακές τεχνικές

 3) Νοσηλεία σε θαλάμους με φίλτρα ηΕΡΑ
 4) ςυμβουλευτική οδηγία για κατάψυξη σπέρματος, ωο-

κυττάρων ή γονιμοποιημένων ωαρίων, αν και η υπο-
γονιμότητα δεν είναι καθολική24.
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Δ. Κύριες ενδείξεις αυτόλογης μεταμόσχευσης

Δ1. Σκλήρυνση κατά πλάκας (MS)
η κλίμακα βαθμονόμησης Extended Disability Scoring 

Scale (EDSS) αποτελεί τον πιο αξιόπιστο δείκτη εκτίμη-
σης αναπηρίας της νόσου, η δε MRI με γαδολίνιο είναι 
δείκτης ενεργής νόσου. Πάνω από 600 ασθενείς με MS, 
κυρίως δευτεροπαθή προϊούσα, έχουν υποβληθεί σε με-
ταμόσχευση25,26. το 2004 σε προοπτική τυχαιοποιημένη 
μελέτη (ASTIMS) συγκρίθηκε η αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση με την μιτοξανδρόνη με 21 ασθενείς στα 2 σκέλη και 
η παρακολούθηση συνεχίζεται. η πρωτοποριακή εμπει-
ρία του Νοσοκομείου Παπανικολάου άρχισε το 199527 και 
συνοψίζεται στη δημοσίευση του 2011, όπου ανακοινώ-
θηκαν τα μακρόχρονα αποτελέσματα της αυτόλογης με-
ταμόσχευσης στην MS. ςε 35 ασθενείς με MS επιθετικής 
μορφής, μετά από παρακολούθηση μέσης διάρκειας 11 
ετών (εύρους 2-15 ετών), η επιβίωση χωρίς νόσο στα 15 
έτη ήταν 44% για ασθενείς με ενεργό νόσο στο κεντρι-
κό Νευρικό ςύστημα (κΝς) και 10% σε εκείνους χωρίς 
ενεργό νόσο. ο διάμεσος χρόνος για την επιδείνωση ήταν 
11 και 2 χρόνια αντίστοιχα. ςε 9 ασθενείς δεν παρατηρή-
θηκε μεταβολή της κλίμακας EDSS σε σύγκριση με την 
αρχική. Δύο ασθενείς απεβίωσαν στους 2 και 2,5 μήνες 
λόγω επιπλοκών σχετιζόμενων με τη μεταμόσχευση. οι 
εμπλουτιζόμενες από γαδολίνιο βλάβες του κΝς ελατ-
τώθηκαν μετά την κινητοποίηση και ελαχιστοποιήθηκαν 
μακροχρόνια μετά τη μεταμόσχευση. ςυμπερασματικά, 
η αυτόλογη μεταμόσχευση σε εξελισσόμενη νόσο είναι 
αποτελεσματική στη φλεγμονώδη φάση της νόσου καθώς 
και στον κακοήθη τύπο, όπου μπορεί να αποβεί σωτήρια 
για τη ζωή του ασθενούς. τα αποτελέσματά της στα απει-
κονιστικά ευρήματα της νόσου είναι εντυπωσιακά28-30. η 
συσσώρευση της εμπειρίας καταδεικνύει τη μεγάλη απο-
τελεσματικότητα της μεταμόσχευσης στα φλεγμονώδη 
φαινόμενα των εγκεφαλικών βλαβών της μS31.

ςύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΒμτ η μεταμόσχευ-
ση διενεργείται σε:
 1) Υποτροπιάζουσα – υφέσιμη νόσο που έχει έντονα 

φλεγμονώδη στοιχεία είτε κλινικά ή/και στην μRI 
και επιδεινώνεται παρά τη θεραπεία

 2) κακοήθη νόσο με βαριά αναπηρία
 3) Δευτεροπαθή προϊούσα νόσο, μόνο όταν εξακολουθεί 

να υπάρχει φλεγμονώδης δραστηριότητα στην MRI 
ή κλινική επιδείνωση.
Ασθενείς με αδυναμία βάδισης (EDSS >6,5) δεν πρέ-

πει να υποβάλλονται σε μεταμόσχευση εκτός από την κα-
κοήθη μορφή32.

Δ2. Συστηματική σκληροδερμία (SS)
Δύο προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες (ASTIS στην 

Ευρώπη και SCOT στην Αμερική) συνέκριναν την αυτό-

λογη μεταμόσχευση (με διαφορετικό προπαρασκευαστικό 
σχήμα) με 12 μηνιαίες ώσεις Cytoxan33,34. η μακρόχρο-
νη παρακολούθηση αυτών των ασθενών έχει μεγάλη ση-
μασία και τα αποτελέσματα αναμένονται με εξαιρετικό 
ενδιαφέρον. ςτη μελέτη του Chicago (μελέτη ASSIST) 
επί 90 ασθενών, η αυτόλογη μεταμόσχευση με Cytoxan 
+ ATG επέφερε βελτίωση του Rodnan score ακόμη και 
μετά 3 έτη, αλλά δεν βελτιώθηκε γενικά η διαχυτική ικα-
νότητα των πνευμόνων (DLCO), εκτός από εκείνους τους 
ασθενείς που είχαν φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφη-
μα ή υπερηχογράφημα καρδιάς. η θνητότητα ήταν 6%35. 
Ανάλογη είναι και η δική μας εμπειρία σε 8 ασθενείς που 
είχαν θεαματικά αποτελέσματα ως προς τις δερματικές 
εκδηλώσεις36. ςτο κέντρο μας υποβλήθηκαν σε αυτόλογη 
μεταμόσχευση από το 2005 έως το 2012 8 ασθενείς ηλι-
κίας Δm 35 (30-48) ετών, με διάγνωση από Δm 4 (2-13) 
χρόνια ανθεκτικής και εξελισσόμενης SS μετά από Δm 
3 (2-7) γραμμές ανοσοκαταστολής, συμπεριλαμβανομέ-
νων ώσεων Cytoxan σε 7 ασθενείς [Δm συνολική δόση 
6(2.5-12) g]. το modified Rodnan skin score ήταν υψηλό, 
32 (2-49) με μέγιστη διαβάθμιση το 51. Όλοι παρουσία-
ζαν προσβολή αρθρώσεων, ίνωση πνευμόνων και ανώ-
τερου πεπτικού συστήματος. Υποβλήθηκαν επιτυχώς σε 
κινητοποίηση αυτόλογων περιφερικών στελεχιαίων αι-
μοποιητικών κυττάρων με Cytoxan 4g/m2 και GCSF χω-
ρίς μείζονες επιπλοκές. Ως σχήμα προετοιμασίας έλαβαν 
Cytoxan 50 mg/kg/ημέρα για 4 ημέρες και ATG 2.5 mg/
kg/ημέρα για 3 ημέρες. Παρά τον περιορισμένο αριθμό, 
διεφάνη ότι η μεταμόσχευση μπορεί να αναστείλει την 
εξέλιξη της σπλαχνικής νόσου και να βελτιώσει σημα-
ντικά την ίνωση του δέρματος.

οι συστάσεις του ΕΒμτ για τη διενέργεια μεταμό-
σχευσης είναι: 1) σε πρώιμη φάση νόσου (<5 έτη από τη 
διάγνωση) και Rodnan score ≥15 και 2 ) όταν υπάρχει επι-
δείνωση εντός εξαμήνου σε νεφρά, καρδιά, πνεύμονες37,38.

Δ3. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (SLE)
Έχουν διενεργηθεί περί τις 200 αυτόλογες μεταμοσχεύ-

σεις με 5ετή επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου (progression 
free survival/PFS) 50% και 4% θνητότητα σχετιζόμενη 
με τη θεραπεία (treatment-related mortality/TRM)39,40. H 
ανάλυση μέχρι το 2002 έδειξε υψηλότερη τRM (μέχρι 
12%) με τις μείζονες λοιμώξεις να αποτελούν το συχνό-
τερο πρόβλημα41.

τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η αυτόλογη μεταμό-
σχευση ωφελεί ασθενείς με συγκεκριμένους δυσμενείς 
προγνωστικούς δείκτες. Ωφελούνται οι κορτικοεξαρ-
τώμενοι ασθενείς με ενεργό BILAG παρά την καλύτε-
ρη θεραπεία [mycophenolate mofetil (μμF), Cytoxan, 
anti-CD20)] με αποδεδειγμένη σπλαχνική συμμετοχή 
(νεφροί, καρδιά, πνεύμονες) πανκυτταροπενία, αντιφω-
σφολιπιδικό σύνδρομο.
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Δ4. Νόσος Crohn (CD)
H προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη ASTIC συγκρί-

νει τη μεταμόσχευση με την καλύτερη θεραπεία42,43. Παρά 
την απουσία καταληκτικών αποτελεσμάτων, η αυτόλογη 
μεταμόσχευση ενδείκνυται σε ανθεκτική προχωρημένη 
νόσο με ευρήματα ενεργής νόσου ενδοσκοπικά και ακτι-
νολογικά44, εφ’ όσον έχει προηγηθεί θεραπεία με anti-
TNFα και άλλους βιολογικούς παράγοντες.

Δ5. Αυτοάνοσες κυτταροπενίες
ςε 52 ασθενείς με ιτΡ και σύνδρομο Evans μετά αυ-

τόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση η 5ετής συνολική επι-
βίωση (overall survival/OS) ήταν 61 + 5%. ςε 24 παιδιά 
(19 αλλογενής, 5 αυτόλογη) η PFS ήταν αντίστοιχα 60% 
έναντι 35% και η TRM 20%. H αυτόλογη μεταμόσχευ-
ση ενδείκνυται σε ενήλικες <50 ετών, όταν δεν υπάρ-
χει αδελφός ενώ στα παιδιά προτιμάται η αλλογενής45,46.

Δ6. Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (JrA)
ςε αναδρομική μελέτη ασθενών με JRA που υποβλή-

θηκαν σε μεταμόσχευση, 3 ασθενείς έλαβαν αυτόλογη 
μεταμόσχευση μετά Cytoxan + 4Gy TBI και μόσχευμα 
μετά αφαίρεση τ λεμφοκυττάρων. Πάνω από 50% απά-
ντησαν πλήρως και δεν χρειάσθηκαν επί μακρόν άλλη 
θεραπεία, ενώ σε 3 ασθενείς εμφανίσθηκε μοιραίο αιμο-
φαγοκυτταρικό σύνδρομο και καταγράφηκε TRM 9%. 
Υπάρχει κλινική ένδειξη μεταμόσχευσης σε μη απάντη-
ση στη θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης και της πρεδνι-
ζόνης σε δόση 60 mg/ημέρα για 8 εβδομάδες και της μη 
ανεκτής τοξικότητάς της) ή σε μη ικανοποιητική ύφεση 
μετά βιολογικούς παράγοντες.

η RA, μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ASTIRΑ και 

την εισαγωγή των νέων βιολογικών θεραπειών, δεν αποτε-
λεί ένδειξη μεταμόσχευσης παρά την αρχική εμπειρία47,48

Δ7. Κοιλιοκάκη
η κοιλιοκάκη αφορά περίπου 1% του πληθυσμού. 

Δεκατρείς ασθενείς με ανθεκτική κοιλιοκάκη τύπου ιι 
υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση με melphalan. 
ςε έναν ασθενή παρατηρήθηκε θνητότητα από τη με-
ταμόσχευση και σε έναν λέμφωμα τ-κυτταρικής αρχής 
μετά 4 έτη.

Δ8. Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου Ι (DM)
ο επιπολασμός του DM τύπου ι στην Ευρώπη κυ-

μαίνεται μεταξύ 5-40 ανά 100000. η συνεχής έγχυση 
ινσουλίνης μειώνει τις επιπλοκές της νόσου (αμφιβλη-
στροειδοπάθεια και νευροπάθεια) κατά 35-90%. ςτη 
Βραζιλία 20 ασθενείς υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μετα-
μόσχευση χωρίς TRM, ενώ στην ευρωπαϊκή γραμματεία 
έχουν καταγραφεί 10 περιπτώσεις με καλά αποτελέσματα.

Επίλογος
ο κίνδυνος θνητότητας και νοσηρότητας μετά τη με-

ταμόσχευση έχει ελαττωθεί λόγω της συγκέντρωσης ικα-
νοποιητικής ειδικής εμπειρίας σ’ αυτούς τους πάσχοντες 
και της βελτίωσης των διάφορων προληπτικών και προ-
φυλακτικών υποστηρικτικών θεραπειών. το κυριότερο 
σημείο, κριτικός παράγοντας για μια επιτυχή μεταμό-
σχευση, όμως παραμένει η επιλογή ασθενών με συγκε-
κριμένα κριτήρια ανά νόσο, όπως αυτά διαμορφώνονται 
από την ΕΒμτ ΑDWP και μετά από ενδελεχή έλεγχο 
των ζωτικών οργάνων τους.53-55

The role of autologous hematopoietic stem cell transplantation in autoimmune 
diseases

by Ioanna Sakellari
Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation, Papanikolaou General Hospital, 

Thessaloniki, Greece

ABSTRACT: Autoimmune diseases (AD) are characterized by heterogeneity that finally transforms into 
similarity concerning the development of resistant and rapidly progressing entities that need intensive 
management. Novel biological treatments advance at an immense pace but do not reverse organ dam-
age, disability or even life expectancy. During the last 15 years, serious autoimmune diseases have been 
treated with heavy immunosuppression and mainly autologous hematopoietic cell transplant (HCT) in 
order to introduce fundamental immunological changes into the structure of the immune system and the 
function of such naïve lymphocytes which do not promote onto autoimmunity events. Since 1997, when 
the preliminary results of phase I and II pioneering studies in multiple sclerosis (MS) treated with autolo-
gous HCT were published by G. Papanicolaou Hospital, great experience has been accumulated in terms 
of risks, benefits and economic rates of transplant as compared to biological agents. The results of both 
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Μεσεγχυματικά κύτταρα: Ιδιότητες και κλινικές εφαρμογές

Aριστέα K. Μπάτσαλη, Ελένη A. Παπαδάκη, Χαράλαμπος Ποντίκογλου

ΠΕΡιληΨη: τα μεσεγχυματικά κύτταρα του στρώματος (mesenchymal stromal cells-MSCs) του μυελού 
των οστών είναι πολυδύναμα προγονικά κύτταρα, που μπορούν να αυτο-ανανεώνονται και να διαφορο-
ποιούνται προς λίπος, οστό και χόνδρο, τους τρεις κύριους, δηλαδή, ιστούς μεσεγχυματικής προέλευσης. 
Tα MSCs διαθέτουν επίσης ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες και μειωμένη ανοσογονικότητα. τα χαρα-
κτηριστικά αυτά, σε συνδυασμό με την ευχερή απομόνωση των κυττάρων από τον μυελό των οστών και 
την ικανότητά τους να πολλαπλασιάζονται ταχέως in vitro,οδήγησαν σε μια σειρά μελετών, όπου εξετά-
ζεται η δυνατότητα θεραπευτικής χρησιμοποίησης των μSCs σε διάφορες κλινικές εφαρμογές. η πα-
ρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει κριτικά τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη βιολογία των MSCs και 
συνοψίζει τις κλινικές μελέτες αναφορικά με τη χρήση των κυττάρων σε αντιπροσωπευτικές εφαρμο-
γές αναγεννητικής ιατρικής/ιστικής μηχανικής, καθώς και στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
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Aνασκόπηση

λάβει, κατά καιρούς, ποικίλες ονομασίες. το 19915 υιοθε-
τήθηκε για πρώτη φορά ο όρος στελεχιαία μεσεγχυματι-
κά κύτταρα, που ακολούθως βρήκε μεγάλη απήχηση στη 
βιβλιογραφία. Εντούτοις, η ορθότητα του όρου έχει αμ-
φισβητηθεί από ορισμένους συγγραφείς, οι οποίοι υπο-
στηρίζουν ότι τα μεσεγχυματικά κύτταρα του στρώματος 
(MSCs) ενδεχομένως να μην πληρούν τα αυστηρά κρι-
τήρια ενός στελεχιαίου κυττάρου. με βάση την άποψη 
αυτή η International Society for Cellular Therapy έχει 
προτείνει το όρο πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα 
του στρώματος (multipotent mesenchymal stromal cells)6.

Αφήνοντας κατά μέρος την ορολογία είναι αξιοση-
μείωτο ότι εκτός από τον μυελό των οστών, παρόμοια 
MSCs έχουν απομονωθεί και από ποικίλους άλλους 
ιστούς, όπως ο λιπώδης ιστός, οι σκελετικοί μύες, το πε-
ριόστεο, το περιχόνδριο, o αρθρικός υμένας, το αμνιακό 
υγρό και ο πλακούντας, καθώς και το εμβρυϊκό αίμα, το 
ήπαρ, ο πνεύμονας και ο σπλήνας7. Ωστόσο, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι πληθυσμοί αυτοί των μεσεγχυματικών 
κυττάρων δεν είναι ισότιμοι ως προς την ικανότητα δι-
αφοροποίησης τους. το παρόν κείμενο θα εστιαστεί στα 
μυελικά MSCs, που αποτελούν μέχρι στιγμής και τον κα-
λύτερα χαρακτηρισμένο κυτταρικό πληθυσμό. 

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι τα περισσότερα δεδομένα 
αναφορικά με τα βιολογικά χαρακτηριστικά των MSCs 
του μυελού των οστών προέρχονται από in vitro μελέτες, 
που έχουν γίνει σε καλλιεργηθέντα κύτταρα. Επί του πα-
ρόντος, η απομόνωση και η ταυτοποίηση των μυελικών 

πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα  
του στρώματος του μυελού των οστών

ιστορικά, πειστική απόδειξη ότι ο μυελός των οστών 
περιλαμβάνει εκτός από πολυδύναμα προγονικά αιμο-
ποιητικά κύτταρα και μη αιμοποιητικά τοιαύτα προέκυ-
ψε για πρώτη φορά από τις πρωτοποριακές μελέτες των 
Friedenstein και συν. στα τέλη μέσα της δεκαετία του 
19601. Χρησιμοποιώντας υγρές μυελικές καλλιέργειες, 
οι ερευνητές διέκριναν μεμονωμένες αποικίες επιμήκων 
κυττάρων δίκην ινοβλαστών, οι οποίες όταν μεταμοσχεύ-
ονταν υπό την νεφρική κάψα ζώων μπορούσαν να δια-
φοροποιούνται σε κύτταρα χόνδρου, οστίτη και ινώδη 
ιστού. μεταγενέστερες μελέτες στις δεκαετίες του 1980 
και 1990 επεξέτειναν τα ως άνω δεδομένα και κατέστη-
σαν σαφές ότι τα κύτταρα που ταυτοποιήθηκαν από τους 
Friedenstein και συν. ήταν πολυδύναμα και μπορούσαν να 
δώσουν γένεση σε κύτταρα μεσοδερμικής προέλευσης, 
όπως οστεοκύτταρα, λιποκύτταρα και χονδροκύτταρα2-4.

Από την αρχική τους περιγραφή και εξής, τα μυελικά 
μη αιμοποιητικά πολυδύναμα προγονικά κύτταρα έχουν 
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MSCs βασίζεται κυρίως στην ικανότητά τους να προσκολ-
λώνται στον πυθμένα της καλλιεργητικής φλάσκας, στον 
ανοσοφαινότυπο και στη δυνατότητά τους να διαφοροποι-
ούνται, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, σε οστεοκύτταρα, 
λιποκύτταρα και χονδροκύτταρα (εικόνα).

ςε ό,τι αφορά στον ανοσοφαινότυπο των μSCs, 
τα καλλιεργούμενα κύτταρα εκφράζουν μια σειρά μη 
ειδικών αντιγόνων επιφανείας, όπως CD44 (hyaluro-
nan receptor), CD73 (ecto nucleotidase), CD90 (thy-1), 
CD105(transforming growth factor-b receptor III),CD146 
(melanoma-cell adhesion molecule, Mel-CAM), ενώ αντί-
θετα δεν εκφράζουν τους αιμοποιητικούς δείκτες CD45, 
CD34, CD11b, CD14, CD192,8,9. Επιπλέον, τα μSCs εκ-
φράζουν χαμηλά επίπεδα αντιγόνων μείζονος συμπλέγ-
ματος ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης ι, ενώ αντιγόνα 
τάξης ιι ανιχνεύονται μόνο μετά από βραχεία επώαση 
με ιντερφερόνη γ.

ςε αντίθεση με τα καλλιεργηθέντα MSCs, σχετικά 
περιορισμένα δεδομένα υπάρχουν αναφορικά με τα χα-
ρακτηριστικά των πρωτογενών (native) MSCs (nMSCs), 
τα οποία δίνουν γένεση στα προσκολλώμενα στην καλλι-
εργητική φλάσκα κύτταρα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην 
πολύ μικρή συχνότητα των nMSCs στα μυελικά επιχρί-
σματα, 1-10 ανά 105 εμπύρηνα κύτταρα του μυελού10,11, 

καθώς επίσης και στην έλλειψη ειδικών δεικτών που να 
επιτρέπουν την απευθείας απομόνωσή τους από το μυελό. 
Παρ’ όλα αυτά, με βάση τον ανοσοφαινότυπο των καλλι-
εργηθέντων MSCs, διάφορα μεμβρανικά αντιγόνα έχουν 
μέχρι στιγμής χρησιμοποιηθεί με σκοπό τον εμπλουτισμό 
σε μυελικά nMSCs. μεταξύ των δεικτών αυτών περιλαμ-
βάνονται το αντιγόνο Stro-1, το GD2 (ganglioside), το 
SSEA4 (stage-specific embryonic antigen), το CD49a, το 
CD146, το CD200 και το CD271 (neural growth factor 
receptor)10,12,13. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες αυτούς δι-
άφορες ερευνητικές ομάδες έχουν δείξει ότι τα MSCs in 
vivo εντοπίζονται περιαγγειακά και πιθανότατα ταυτίζο-
νται με τα περικύτταρα ή προέρχονται από τα τελευταία. 
τα περικύτταρα είναι κύτταρα που ευρίσκονται μακριά 
από τον αυλό του αγγείου, σε στενή επαφή με τα ενδο-
θηλιακά κύτταρα13-19. Aυτή ακριβώς η in vivo εντόπιση 
των MSCs θα μπορούσε να ερμηνεύσει τη δυνατότητα 
απομόνωσής τους από ποικίλα όργανα και ιστούς, όπως 
προαναφέρθηκε.

Ειπώθηκε προηγουμένως ότι τα μSCs χαρακτηρίζο-
νται από την ικανότητά τους να διαφοροποιούνται προς 
οστεοκύτταρα, λιποκύτταρα και χονδροκύτταρα. Εντού-
τοις, έχει υποστηριχθεί ότι ο πολυδύναμος χαρακτήρας 
των MSCs μπορεί ακόμα να περιλαμβάνει και δυνατό-
τητα διαφοροποίησης προς λεία μυϊκά κύτταρα αγγείων, 
σκελετικά και καρδιακά μυϊκά κύτταρα, ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα, νευρικό ιστό και ηπατοκύτταρα10,11. Ωστόσο, είναι 
γενικά παραδεκτό, ότι με εξαίρεση τα λεία μυϊκά κύττα-
ρα αγγείων, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κατηγορηματική 
απόδειξη αναφορικά με τη διαφοροποίηση των MSCs σε 
ιστούς μη μεσοδερμικής προέλευσης10,11. 

Ανοσορυθμιστικές ιδιότητες των MsCs
Mια ενδιαφέρουσα και με μεγάλη κλινική σημασία 

ιδιότητα των MSCs είναι η ικανότητά τους να διαφεύγουν 
της ανοσολογικής αναγνώρισης και να αναστέλλουν διά-
φορες λειτουργίες του ανοσολογικού συστήματος10,20-24. 
η μικρή/ενδιάμεση έκφραση αντιγόνων MHC τύπου ι, 
η έλλειψη της έκφρασης αντιγόνων μηC τύπου ιι, κα-
θώς και η απουσία συν-διεγερτικών (co-stimulatory) μο-
ρίων, σε συνδυασμό με το ότι τα MSCs δεν προκαλούν 
αντιδραστικό πολλαπλασιασμό των T λεμφοκυττάρων, 
συνηγορούν υπέρ του ότι αυτά έχουν ενδογενώς χαμη-
λή αντιγονικότητα10,20-24. Αναφορικά με την ανοσοκατα-
σταλτική δράση των MSCs, πρόσφατες μελέτες έχουν 
δείξει ότι αυτή ενδεχομένως προϋποθέτει ενεργοποίηση 
με προ-φλεγμονώδεις παράγοντες όπως η ιFN-γ σε συν-
δυασμό με τον TNF-α, την IL-1α ή την IL-1β11. Αν και 
οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων επιτυγχάνεται 
η ανοσοκαταστολή δεν είναι ξεκάθαροι, εντούτοις φαί-
νεται ότι αυτή είναι κατ’αρχάς απόρροια της ικανότητας 
των MSCs να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό και των 

Εικόνα. (Α) Μορφολογία καλλιεργηθέντων μυελικών MSCs. (Β) 
Xρώση με Alizarin red για την ανάδειξη της διαφοροποίησης 
των ΜSCs προς οστεοβλάστες, μετά από 21 ημέρες καλλιέρ-
γειας σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό) (Γ) Χρώση με Ο red O για 
τη ανάδειξη της διαφοροποίησης των MSCs προς λιποκύττα-
ρα, μετά από 14 ημέρες καλλιέργειας σε κατάλληλο θρεπτι-
κό υλικό. Οι πυρήνες των κυττάρων βάφτηκαν με DAPI (μπλε). 
(Δ) Χρώση με Safranin O για την ανάδειξη της διαφοροποίη-
σης των MSCs προς υπερτροφικά χονδροκύτταρα, μετά από 
21 ημέρες σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό.
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ενεργοποίηση των τ λεμφοκυττάρων μετά από διέγερση 
με αλλοαντιγόνα ή μη ειδικά μιτογόνα in vitro10,11. το γε-
γονός αυτό έχει συσχετισθεί με αναχαίτιση (arrest) των 
τ λεμφοκυττάρων στη φάση G0-G1 του κυτταρικού κύ-
κλου, μέσω αναστολής της κυκλίνης D2, καθώς με αύ-
ξηση του ποσοστού των T ρυθμιστικών κυττάρων και 
επαγωγή της διαφοροποίησης προς Th2 κύτταρα10,11,20-24. 
για τις δράσεις αυτές των MSCs φαίνεται ότι απαιτείται 
τόσο διακυτταρική επαφή όσο και έκκριση διαλυτών πα-
ραγόντων από τα MSCs, όπως ο TGF-β1 (transforming 
growth factor- β1), ο ηGF (hepatocyte growth factor), 
η ιDO (indoleamine 2,3-dioxygenase), το NO (nitric 
oxide) και η PGE2 (prostagladin 2)20-24. Εκτός από τα 
τ-λεμφοκύτταρα, τα MSCs μπορούν επίσης να αναστέ-
λουν τον πολλαπλασιασμό των B-λεμφοκυττάρων, των 
NK κυττάρων, καθώς και των δενδριτικών κυττάρων10,11. 
Έτσι, τα MSCs διαταράσσουν την ωρίμανση των B λεμ-
φοκυττάρων και την παραγωγή αντισωμάτων από αυτά, 
ελαττώνουν την παραγωγή κυτταροκινών από τα NK κύτ-
ταρα και τέλος αναστέλλουν τη διαφοροποίηση, την ωρί-
μανση και ενεργοποίηση των δενδριτικών κυττάρων20-24. 
Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι η ανοσοκατασταλτι-
κή/ανοσορρυθμιστική δράση των MSCs εξαρτάται/ευ-
οδώνεται από φλεγμονώδεις παράγοντες, όπως η IFNγ, 
οTNF-α και οι συνδέτες των toll-like υποδοχέων. Έχει 
επίσης προταθεί ότι τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
MSCs τροποποιούνται ανάλογα με τα περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα: για παράδειγμα ανάλογα με τη συγκέντρω-
ση της IFNγ στο περιβάλλον, τα MSCs μπορούν να δρά-
σουν είτε ως αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα είτε ως 
ανοσοκατασταλτικά τοιαύτα11,22 .

Κλινικές εφαρμογές των MsCs
Όταν τα MSCs προστεθούν στην καλλιεργητική φλά-

σκα, εισέρχονται καταρχάς σε μία φάση προσαρμογής 
(lag phase) και ακολούθως αρχίζουν να πολλαπλασιάζο-
νται γρήγορα, με χρόνο διπλασιασμού του πληθυσμού 
(population doubling time) που ποικίλλει ανάλογα με 
την ηλικία του δότη και την αρχική πυκνότητα των κυτ-
τάρων. Εν συνεχεία, όταν ο πυθμένας της φλάσκας κα-
ταστεί συρρέων (confluent) τα κύτταρα αποκολλώνται 
ενζυματικά και καλλιεργούνται εκ νέου και αυτή η δια-
δικασία -γνωστή ως passage- μπορεί να επαναλαμβάνε-
ται διαδοχικά για 20-50 διπλασιασμούς του πληθυσμού2. 
Ακριβώς λόγω αυτής της δυνατότητας εκτενούς in vitro 
πολλαπλασιασμού, καθώς επίσης και της ικανότητάς τους 
για διαφοροποίηση προς διάφορους τύπους κυττάρων, σε 
συνδυασμό και με τις ανοσορυθμιστικές τους ιδιότητες, 
τα MSCs καθίστανται πολύτιμο εργαλείο για ιστική επι-
διόρθωση. η άποψη αυτή ενισχύεται από μια σειρά με-
λετών, στις οποίες έχει περιγραφεί επιτυχής ενσωμάτωση 
(engraftment) των MSCs σε διάφορους ιστούς μετά από 

τοπική έγχυση των κυττάρων, ιδιαίτερα δε επί εδάφους 
ιστικής βλάβης18,25. Ωστόσο, η μετανάστευση (homing), 
η ενσωμάτωση -είτε πρόκειται για πραγματική τοιαύτη 
είτε για σύντηξη με τα κύτταρα του ιστού- αλλά και η 
διαφοροποίηση των MSCs εντός του νοσούντος ιστού 
είναι ως επί το πλείστον πολύ περιορισμένες, για να θε-
ωρηθεί ότι ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για την πα-
ρατηρούμενη ιστική αναγέννηση7,16,18,25,26. Έτσι, πολλές 
ερευνητικές ομάδες υποστηρίζουν ότι τα ευεργετικά θε-
ραπευτικά αποτελέσματα των MSCs θα πρέπει να απο-
δίδονται, κατά κύριο λόγο, σε παρακρινείς δράσεις των 
κυττάρων, μέσω έκκρισης βιοδραστικών παραγόντων με 
αυξητικές, αντιφλεγμονώδεις ή/και ανοσοκατασταλτικές, 
αγγειογενετικές και αντι-αποπτωτικές ιδιότητες7,16,18,25,26.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι το πρωτόκολλο απομό-
νωσης MSCs από τον μυελό των οστών, ο τύπος του 
θρεπτικού υλικού που χρησιμοποιείται κατά την ex vivo 
καλλιέργεια, καθώς και η διάρκεια της καλλιέργειας επη-
ρεάζουν την ικανότητα των κυττάρων να εκκρίνουν βιο-
δραστικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, σε μια προσπάθεια 
να υιοθετηθούν κοινά πρωτόκολλα απομόνωσης και συν-
θηκών καλλιέργειας MSCs, το European Group for Blood 
and Marrow Transplantation (EBMT) συνιστά η καλλι-
έργεια μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων να γίνεται σε 
θρεπτικό υλικό που περιέχει 10% ορό εμβρύου βοός29,30. 
τα κύτταρα θα πρέπει να ανακαλλιεργούνται όταν οι καλ-
λιέργειες γίνουν confluent σε ποσοστό περίπου 90%, και 
να συλλέγονται στο 1ο-4ο passage. Πριν χορηγηθεί στον 
ασθενή, το κυτταρικό παρασκεύασμα θα πρέπει να μην 
περιέχει συσσωματώματα και να μην έχει ενδείξεις μό-
λυνσης από κάποιο παθογόνο. Επιπλέον, τα κύτταρα θα 
πρέπει να έχουν ατρακτοειδές σχήμα, να εκφράζουν σε 
ποσοστό 90% του δείκτες επιφανείας CD73, CD90 και 
CD105, αλλά όχι τους δείκτες CD34, CD45, CD14 και 
CD3. Tέλος το κύτταρα θα πρέπει να χορηγούνται είτε 
“φρέσκα” (χωρίς, δηλαδή, προηγουμένως να έχουν κα-
ταψυχθεί) είτε αφού έχει προηγηθεί κρυοσυντήρηση σε 
10% dimethylsulfoxide29,30. 

Α.  MSCs για τη θεραπεία της νόσου 
μοσχεύματος κατά του ξενιστή
H νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (graft versus host 

disease, GVHD) αποτελεί τη σοβαρότερη επιπλοκή της 
αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Πρόκειται για μείζονα φλεγμονώδη κατά-
σταση, απόρροια της ανοσολογικά διαμεσολαβούμενης 
“επίθεσης” τ λεμφοκυττάρων του δότη, που υπάρχουν 
στο μόσχευμα, σε ιστούς του δέκτη27. Ως θεραπεία πρώ-
της γραμμής προκρίνονται τα στεροειδή. Επί αποτυχίας, 
ωστόσο, αυτών, οι διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπευτι-
κές επιλογές είναι γενικά μη αποτελεσματικές, με συνέ-
πεια, η πρόγνωση της ανθεκτικής στα στεροειδή GVHD 
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να είναι ιδιαίτερα δυσμενής27. Ως εκ τούτου η ανάγκη 
εξεύρεσης καινούργιων θεραπειών κρίνεται επιτακτική. 
το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις in vivo και in vi-
tro τεκμηριωμένες ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες των 
μSCs, έθεσαν τις βάσεις για τη διερεύνηση του ρόλου 
των τελευταίων στη θεραπεία ή/και πρόληψη της GVHD.

η αποτελεσματικότητα των MSCs στην αντιμετώπι-
ση της ανθεκτικής στην ανοσοκατασταλτική αγωγή οξεί-
ας GVHD (της εμφανιζόμενης, δηλαδή, στις πρώτες 100 
ημέρες από την αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων διαπιστώθηκε για πρώτη φορά σε ένα παιδί 9 
ετών28. το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και σε άλλες μι-
κρές σειρές ασθενών (ιδέ ανασκοπήσεις10,27,29) καθώς και 
σε μία πολυκεντρική μελέτη φάσης ιι, τη μεγαλύτερη με-
λέτη μέχρι σήμερα30. ςτην εργασία αυτή συμμετείχαν 55 
ασθενείς, ενήλικες και παιδιά, οι οποίοι έλαβαν 1-5 εγ-
χύσεις MSCs, από HLA-ταυτόσημους συγγενείς δότες, 
απλοταυτόσημους δότες ή μη συμβατούς μη συγγενείς 
δότες. η θεραπεία δεν παρουσίασε καμία μείζονα επιπλο-
κή και οδήγησε σε πλήρη ανταπόκριση 30/55 ασθενείς 
και σε μερική ανταπόκριση 9/55 πάσχοντες. Είναι αξι-
οσημείωτο ότι οι ασθενείς με πλήρη ανταπόκριση είχαν 
σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση στα 2 χρόνια, σε σχέ-
ση με εκείνους που ανταποκρίθηκαν μερικώς ή καθόλου.

το κλινικό όφελος από τη χορήγηση μυελικών MSCs σε 
ασθενείς με οξεία GVHD έχει επιβεβαιωθεί και σε άλλες 
μικρότερες μελέτες. Ωστόσο μεταξύ των διαφόρων εργα-
σιών παρουσιάζεται σημαντική διακύμανση (16%-77%) 
στα ποσοστά ανταπόκρισης, (ιδέ ανασκοπήσεις10,27), γεγο-
νός που θα μπορούσε να αποδοθεί στην ετερογένεια των 
ασθενών ως προς τα χαρακτηριστικά της GVHD, καθώς 
και στην ποικιλία των πρωτοκόλλων χορήγησης MSCs. 

Δεδομένου ότι η ασυμβατότητα ηLA μεταξύ του δό-
τη και του δέκτη MSCs δεν εγκυμονεί κινδύνους ούτε 
επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των κυττάρων, τα 
τελευταία χρόνια διεξάγονται ποικίλες κλινικές μελέτες 
στηριζόμενες στο Prochymal®, ένα εμπορικά διαθέσιμο 
σκεύασμα MSCs. Έτσι, Prochymal® έχει χορηγηθεί σε 12 
παιδιατρικούς ασθενείς, για την αντιμετώπιση ανθεκτικής 
στη θεραπεία οξείας GVHD31. Επτά στα 12 παιδιά είχαν 
πλήρη και 2/12 μερική ανταπόκριση στη θεραπεία, ενώ 
9/12 παιδιά παρουσίασαν πλήρη ύφεση της GVHD στο 
γαστρεντερικό. το 2010 ανακοινώθηκαν προκαταρκτι-
κά αποτελέσματα από μια διπλή, τυφλή τυχαιοποιημένη 
placebo-ελεγχόμενη μελέτη έγχυσης Prochymal σε 192 
ασθενείς με σοβαρή ανθεκτική οξεία GVHD32. η επιβί-
ωση στις 100 ημέρες δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων 
της μελέτης, εντούτοις η έγχυση των MSCs οδήγησε σε 
σημαντικά μεγαλύτερη πλήρη ανταπόκριση στην GVHD 
του ήπατος ή του γαστρεντερικού συστήματος, σε σχέση 
με την ομάδα placebo. 

Εκτός από τη θεραπεία της οξείας GVHD, υπό διε-
ρεύνηση βρίσκεται επίσης ο ρόλος των μυελικών MSCs 

στην αντιμετώπιση της χρονίας GVHD. Πιο συγκεκρι-
μένα, σε μια μελέτη 19 ασθενών με ανθεκτική χρόνια 
GVHD33, η χορήγηση μυελικών MSCs οδήγησε σε πλή-
ρη ανταπόκριση σε 14/19 ασθενείς, ενώ σε 5 εξ’ αυτών 
η ανοσοκατασταλτική θεραπεία διεκόπη μετά από διά-
μεση περίοδο 384 ημερών από την έγχυση των κυττά-
ρων. ςε μια πιο πρόσφατη εργασία34 συμπεριελήφθησαν 
8 ενήλικες ασθενείς με χρόνια GVHD που έλαβαν διάφο-
ρες δόσεις MSCs. Εξ΄αυτών, ένας ασθενής πέτυχε πλή-
ρη ύφεση της GVHD, 3 μερική ύφεση ενώ 3 ασθενείς 
δεν είχαν καμία ανταπόκριση στη χορήγηση των κυττά-
ρων. Αν και τα υπάρχοντα δεδομένα είναι περιορισμένα, 
η έγχυση MSCs θεωρείται ότι επιτυγχάνει μικρότερα πο-
σοστά πλήρους ύφεσης στην οξεία GVHD, σε σχέση με 
την χρονία τοιαύτη29. 

ςυμπερασματικά, η έγχυση MSCs φαίνεται ότι αποτε-
λεί ελπιδοφόρα προσέγγιση στη αντιμετώπιση της GVHD, 
ιδίως δε σε παιδιατρικούς ασθενείς. Ωστόσο με δεδομένο 
ότι στις παραπάνω μελέτες τα MSCs συγχορηγούνται με 
ανοσοσοκατασταλτική αγωγή, δεν μπορεί, μέχρι στιγμής, 
να εκτιμηθεί επακριβώς το πραγματικό όφελος από αυτή 
καθαυτή την κυτταρική θεραπεία.

Β.  MSCs για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης 
(engraftment) και την πρόληψη της GVHD
ςύμφωνα με in vitro πειράματα και μελέτες σε ζώα 

τα μυελικά MSCs μπορούν να προάγουν την ex-vivο πα-
ραγωγή (expansion) και διαφοροποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (HSCs), να ευοδώσουν την εν-
σωμάτωση (engraftment) των HSCs σε NOD-SCID πο-
ντίκια και σε έμβρυα προβάτων 35-37 και να υποστηρίξουν 
την ανασύσταση (reconstitution) της μυελικής και λεμ-
φικής σειράς36,38. τα παραπάνω προκλινικά δεδομένα, 
συνδυαζόμενα με το γεγονός ότι η χημειοθεραπεία και η 
ακτινοθεραπεία έχουν τοξική δράση στο μυελικό στρώμα 
έθεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο για διενέργεια δοκιμών 
στον άνθρωπο, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο 
η συγχορήγηση μυελικών MSCs και HSCs μπορεί πραγ-
ματικά να ενισχύσει την ενσωμάτωση των τελευταίων. 
ςτην πρώτη τέτοια μελέτη φάσης ι/ιι39, η συγχορήγηση 
HSCs και αυτόλογων μυελικών MSCs, οδήγησε σε επι-
τάχυνση της αιματολογικής ανάκαμψης, σε ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού που υποβλήθηκαν σε μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη μεταμόσχευση HSCs περιφερικού αίματος. 
Ωστόσο λόγω του μη τυχαιοποιημένου χαρακτήρα της με-
λέτης, δεν διευκρινίστηκε επακριβώς ο υποστηρικτικός 
ρόλος των MSCs. ςε μια μεταγενέστερη μελέτη σε παι-
διά40, συγχορήγηση μSCs και HSCs40 από απλοταυτόση-
μους δότες είχε ως αποτέλεσμα ταχύτερη ανάκαμψη των 
λευκών αιμοσφαιρίων. Ωστόσο τα ποσοστά της χρόνιας 
και οξείας GVHD ήταν συγκρίσιμα με εκείνα της ομάδα 
των μαρτύρων (historic controls).
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ο ρόλος των μυελικών MSCs έχει επίσης διερευνηθεί 
και στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης ομφαλικού αίματος. 
Όπως έδειξαν δύο πρόσφατες μελέτες σε παιδιατρικούς 
ασθενείς41,42, η συγχορήγηση ομφαλικών HSCs και μυ-
ελικών MSCs από συγγενείς ή μη συγγενείς δότες δεν 
φάνηκε να επιταχύνει την αιματολογική ανάκαμψη ή να 
μειώνει τα ποσοστά της απόρριψης του μοσχεύματος. ςε 
ότι αφορά στην πρόληψη της οξείας GVHD, η μία εργα-
σία41 έδειξε ότι τα ποσοστά αυτής δεν διέφεραν από την 
ομάδα των μαρτύρων, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη ερ-
γασία στους ασθενείς που έλαβαν μSCs δεν παρατηρή-
θηκαν περιπτώσεις σοβαρής GVHD (grade III/IV)42. ςε 
μια άλλη μελέτη φάσης ι/ιι43, ενήλικες ασθενείς έλαβαν 
αλλογενή MSCs, μετά από συγχορήγηση αλλογενούς ομ-
φαλικού αίματος και αλλογενών αιμοποιητικών προγο-
νικών κυττάρων. Ωστόσο η έγχυση MSCs δεν επηρέασε 
ούτε την κινητική της ενσωμάτωσης ούτε τη συχνότητα 
της οξείας GVHD.

H πρωτοπαθής απόρριψη μοσχεύματος (graft failure) 
αποτελεί μία σπάνια, σοβαρή και ενδεχομένως απειλητι-
κή για τη ζωή του δέκτη επιπλοκή της μεταμόσχευσης, 
για την οποία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αποτελεσματι-
κή θεραπεία. η θέση των MSCs στην αντιμετώπιση της 
επιπλοκής αυτής διερευνήθηκε σε 6 ασθενείς που μετά 
από αλλογενή μεταμόσχευση HSCs παρουσίασαν παρα-
τεινόμενη υποπλασία στον μυελό των οστών και άλλοτε 
άλλου βαθμού παγκυτταροπενία, παρά το ότι είχαν 100% 
χιμαιρισμό δότη. ςτην προκειμένη περίπτωση, η έγχυση 
MSCs 50-286 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση των αιμο-
ποιητικών κυττάρων είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία αι-
ματολογική ανάκαμψη σε 2/6 ασθενείς44.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι προαναφερθείσες μικρές και 
ενίοτε αντικρουόμενες μελέτες δεν επιτρέπουν την απο-
κρυσταλλωμένη άποψη για το ενδεχόμενο όφελος από 
την έγχυση MSCs στην ενίσχυση της ενσωμάτωσης των 
HSCs και στην πρόληψη του GVHD ή στην αντιμετώπι-
ση της πρωτοπαθούς απόρριψης του μοσχεύματος. για να 
ξεκαθαρισθεί αν οι προσδοκίες από τις εν λόγω κλινικές 
εφαρμογές των MSCs είναι δικαιολογημένες ή μη, απαι-
τούνται μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες, αφού προηγου-
μένως οι διάφορες ερευνητικές ομάδες έχουν καταλήξει 
ομόφωνα σε ζητήματα που σχετίζονται με το πρωτόκολλο, 
τη διάρκεια καλλιέργειας των κυττάρων, την προέλευσή 
τους (άλλογενή ή αυτόλογα), τη χορηγούμενη δόση και 
τη χρονική στιγμή της χορήγησης αυτών. 

Γ.  O ρόλος των MSCs στην επιδιόρθωση  
του οστού και του χόνδρου
H ικανότητα των MSCs να διαφοροποιούνται σε χον-

δροκύτταρα και οστεοκύτταρα τα καθιστά ελκυστικούς 
υποψήφιους για ιστική μηχανική (tissue engineering)45-48. 
Έτσι μυελικά MSCs, τα οποία προηγουμένως έχουν καλ-

λιεργηθεί σε τρισδιάστατα ικριώματα (scaffolds), φαίνε-
ται να προάγουν αποτελεσματικά τον σχηματισμό και/ή 
την επιδιόρθωση οστού, κατά την in vivo εμφύτευσή τους 
σε διάφορα ζωικά μοντέλα47-50. μεταγενέστερες κλινι-
κές μελέτες και αναφορές μεμονωμένων περιστατικών 
ασθενών συνηγορούν στο ότι ανάλογη προσέγγιση στον 
άνθρωπο είναι εφικτή και ωφέλιμη, τουλάχιστον σε περι-
πτώσεις συγγενών και επίκτητων οστικών ελλειμμάτων, 
ψευδάρθρωσης, άσηπτης νέκρωσης μηριαίου και διατα-
τικής οστεογένεσης45,47-50. Ωστόσο, ο αριθμός των ασθε-
νών που έχει μέχρι στιγμής υποβληθεί σε τέτοιου είδους 
κυτταρική θεραπεία είναι περιορισμένος και ως εκ τούτου 
με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα μεγαλύτε-
ρων κλινικών μελετών με μακρά διάρκεια παρακολού-
θησης των ασθενών, ώστε να εκτιμηθεί μακροπρόθεσμα 
η ασφάλεια αλλά και το ευεργετικό αποτέλεσμα της εν 
λόγω προσέγγισης.

Εκτός από την τοπική - στο σημείο της οστική βλά-
βης- χορήγηση MSCs, συστηματική έγχυση αυτών έχει 
εφαρμοστεί και στην ατελή οστεογένεση (Ostoegenesis 
Imprefecta, OI), με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πρό-
κειται για μία γενετική οστική διαταραχή, που χαρακτη-
ρίζεται από ελαττωματική παραγωγή κολλαγόνου τύπου 
ι, με αποτέλεσμα τα οστά να καθίστανται εύθραυστα, γε-
γονός που οδηγεί σε συχνά κατάγματα, σοβαρές οστικές 
παραμορφώσεις και ιδιαίτερα χαμηλό ανάστημα. Βασι-
ζόμενοι σε προκλινικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία 
η αλλογενής ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση μυελικών MSCs 
σε ένα μοντέλο οι ποντικού είχε ως αποτέλεσμα τη δια-
φοροποίηση των χορηγηθέντων κυττάρων σε λειτουργι-
κούς οστεοβλάστες51, oι Horwitz και συν.49 προχώρησαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση MSCs σε 6 παιδιά με σοβα-
ρή OI. μετά από 6 μήνες σε 5 παιδιά παρατηρήθηκε βελ-
τίωση του ρυθμού οστικής αύξησης καθώς και κάποιου 
βαθμού οστική ενσωμάτωση των MSCs.

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο τα MSCs ενδέχεται να δι-
αδραματίσουν κάποιο ρόλο είναι αυτό της επιδιόρθω-
σης του χόνδρου. ςτηριζόμενοι στο ότι η τοπική έγχυση 
αυτόλογων καλλιεργηθέντων χονδροκύτταρων, για την 
αντιμετώπιση ανωμαλιών του αρθρικού χόνδρου, είχε ση-
μαντικό κλινικό όφελος για τους ασθενείς, οι ερευνητές 
ανέπτυξαν ακολούθως μοντέλα ζώων, όπου MSCs μαζί με 
διάφορες μήτρες (matrices) εμφυτεύονταν τοπικά για την 
αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών45,48,52,53. Εναλλακτικά, 
τα MSCs χορηγούνταν αφού πρώτα είχαν καλλιεργηθεί 
και διαφοροποιηθεί προς χονδροκύτταρα σε κατάλλη-
λο τρισδιάστατο ικρίωμα. τα θετικά αποτελέσματα από 
αυτές τις μελέτες45,52,53, έθεσαν τις βάσεις για παρόμοια 
προσέγγιση στην αντιμετώπιση χόνδρινων ελλειμμάτων 
και στον άνθρωπο47,48. τα υπάρχοντα αποτελέσματα αν 
και είναι ελπιδοφόρα, θεωρούνται, πολύ πρώιμα για να 
απαντήσουν κατά πόσο η χορήγηση MSCs υπερτερεί, εν 
προκειμένω, των άλλων θεραπευτικών προσεγγίσεων47,48. 



Α. Μπάτσαλη et al288

τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, επίσης, απόπειρες 
για τη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας (Osteoarthritis - οΑ) 
με MSCs. Έτσι, το 2002, αυτόλογα μυελικά MSCs μα-
ζί με κατάλληλη γέλη κολλαγόνου I εμφυτεύθηκαν χει-
ρουργικά σε 12 ασθενείς με OA γόνατος54. Παρά το ότι 
δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την 
κλινική βελτίωση, σε σύγκριση με την ομάδα των μαρ-
τύρων στην οποία εμφυτεύθηκε μόνο γέλη χωρίς MSCs, 
εντούτοις οι ασθενείς που έλαβαν τα κύτταρα παρουσί-
ασαν σαφώς καλύτερη αρθροσκοπική και ιστολογική ει-
κόνα. Έχει επίσης δοκιμαστεί και η ενδοαρθρική έγχυση 
MSCs (χωρίς δηλαδή ν’ απαιτηθεί χειρουργική παρέμβα-
ση) σε πάσχοντες με οΑ, μετά από καλλιέργεια των κυτ-
τάρων και ex vivo διαφοροποίηση προς χονδροκύτταρα48. 
η μέθοδος είναι ασφαλής και έχει επιδείξει κλινικό όφε-
λος σε έναν ασθενή. Εντούτοις η αποτελεσματικότητά 
της θα πρέπει προφανώς να εκτιμηθεί μακροχρόνια σε 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες. 

Δ. Ο ρόλος των MSCs σε βλάβες του ΚΝΣ
το ενδεχόμενο τα MSCs να διαφοροποιούνται προς 

κύτταρα νευρικού ιστού, δηλαδή κύτταρα μεσοδερμι-
κής προέλευσης να δίνουν γένεση σε κύτταρα του εξω-
δέρματος, φαινόμενο γνωστό ως δια-διαφοροποίηση 
(transdifferentiation) προτάθηκε για πρώτη φορά από τους 
Kopen και συν.55. Αυτοί διαπίστωσαν ότι MSCs, μετά τη 
μεταμόσχευση τους στον εγκέφαλο αρουραίων, μετανά-
στευαν και εξέφραζαν δείκτες νευρικών κυττάρων. η πα-
ρατήρηση αυτή σε συνδυασμό και με τα δεδομένα άλλων 
μελετών, σύμφωνα με τα οποία μυελικά μSCs -παρου-
σία κατάλληλων αυξητικών παραγόντων ή ειδικών χη-
μικών ουσιών- μπορούν να διαφοροποιούνται in vitro σε 
κύτταρα που μοιάζουν με νευρικά, κέντρισαν το ενδιαφέ-
ρον των επιστημόνων αναφορικά με την ενδεχόμενη χρή-
ση τους σε βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(KΝς)56-58. Πάντως, θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία 
από αυτές τις εργασίες δεν αποδείχτηκε πειστικά ότι τα 
MSCs μπορούν να αποκτούν το φαινότυπο ενός ώριμου 
και λειτουργικού νευρικού κυττάρου. Από την άλλη με-
ριά, έχει δειχθεί ότι τα μυελικά MSCs εκφράζουν, πριν 
από οποιαδήποτε διαφοροποίηση, νευρο-επιθηλιακούς 
δείκτες, όπως η nestin και η β-tubulin III, γεγονός που 
έχει ερμηνευθεί από ορισμένους ως απόδειξη νευρικής 
δια-διαφοροποίησης. Πρόσφατα, ωστόσο, έχει προταθεί 
ότι η έκφραση τέτοιων ειδικών πρωτεϊνών του νευρικού 
ιστού, καθώς και η ικανότητα των MSCs να διαφοροποι-
ούνται προς κύτταρα που μοιάζουν με νευρικά, θα μπο-
ρούσε εναλλακτικά να αποδοθεί στην ύπαρξη εντός του 
στρώματος και κυττάρων μη μεσοδερμικής προέλευσης. 
Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί πράγματι η μελέ-
τη των Morikawa και συν.59, όπου ταυτοποιήθηκε ένας 
υπο-πληθυσμός των μυελικών MSCS προερχόμενος από 
τη νευρική ακρολοφία. 

Παρολαυτά, τα ευεργετικά αποτελέσματα της χορή-
γησης MSCs, ως κυττταρικής θεραπείας στο κΝς, έχουν 
τεκμηριωθεί επανειλημμένως σε διάφορα μοντέλα ζώων 
και οι σχετικές μελέτες έχουν δείξει θεραπευτικό όφελος 
τόσο από την τοπική χορήγηση, όσο και την συστηματική 
έγχυση μSCs σε αγγειακά εγκεφαλικά, σε τραυματικές 
βλάβες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, σε νόσο 
του Parkinson και νόσο του Huntington, καθώς και στην 
αυτάνοση εγκεφαλιτιδα (το ζωϊκό μοντέλο πολλαπλής 
σκλήρυνσης)56-58. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε ελάχιστες 
μόνο περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ικανή αφομοίωση 
των χορηγούμενων MSCs στον εγκέφαλο των ζώων. Εν 
προκειμένω ο ευοδωτικός ρόλος των MSCs έχει αποδο-
θεί στην έκκριση νευρο-τροφικών παραγόντων και νευ-
ρο-προστατευτικών κυτταροκινών, στην προαγωγή της 
αγγειογένεσης, στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος 
για ιστική αναγέννηση, στην προστασία από την από-
πτωση και τέλος στον περιορισμό της ανοσολογικής και 
φλεγμονώδους απάντησης56-58.

Βασιζόμενοι στα ενθαρρυντικά προκλινικά δεδομένα, 
τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότη-
τα αναφορικά με τη χορήγηση MSCs για την αντιμετώπι-
ση ποικίλων νευρολογικών νοσημάτων56-58. Ωστόσο, σε 
πολλές περιπτώσεις η χορήγηση των MSCs φαίνεται ότι 
έχει γίνει κατά τρόπο μη ελεγχόμενο, με αποτέλεσμα να 
μην είναι δυνατό να εκτιμηθεί το κατά πόσο το θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο είναι εφικτό και αποτελεσματικό. Από 
τις λίγες δημοσιευμένες μελέτες που παρέχουν έστω και 
προκαταρκτικά δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματι-
κότητας φαίνεται πάντως ότι η ενδοφλέβια έγχυση αυτό-
λογων MSCs είναι καλά ανεκτή και ωφελεί τους ασθενείς 
με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο56-58. Ακόμα, 
οι υπάρχουσες μελέτες φάσης ι/ιι συνηγορούν στο ότι η 
ενδοραχιαία ή η ενδοφλέβια χορήγηση αυτόλογων μυελι-
κών MSCs σε πάσχοντες από πολλαπλή σκλήρυνση είναι 
ασφαλής και φαίνεται να παρέχει νευροπροστασία56-58,60. 
η ακριβής θέση των MSCs στην αντιμετώπιση των διά-
φορων νευρολογικών διαταραχών, σε σχέση βέβαια και 
με τις άλλες βιολογικές θεραπείες αναμένεται να ξεκα-
θαρίσει με μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, 
πολλές από τις οποίες είναι υπό εξέλιξη.

Συμπεράσματα
ςαράντα πέντε χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή των 

μυελικών MSCs, τα κύτταρα αυτά μοιάζουν περισσότε-
ρο ελκυστικά από ποτέ. Αυτό είναι αποτέλεσμα των συ-
ναρπαστικών βιολογικών ιδιοτήτων τους, καθώς και του 
θεραπευτικού οφέλους από την τοπική και συστηματική 
χορήγησή τους, όπως προκύπτει από προκλινικές και κλι-
νικές μελέτες. Ωστόσο, πολλά σημεία παραμένουν σκο-
τεινά αναφορικά με τους μηχανισμούς μέσω των οποίων 
τα MSCs ασκούν την ευεργετική τους δράση. Επιπλέον, 
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απαιτούνται περισσότερα δεδομένα σχετικά με την μα-
κροχρόνια ασφάλεια της εν λόγω κυτταρικής θεραπείας. 
Ακόμα η λεπτομερής μελέτη των MSCs είναι απολύτως 
αναγκαία, δεδομένου ότι η κατανόηση των ιδιαίτερων χα-

ρακτηριστικών του συγκεκριμένου πληθυσμού αναμένε-
ται να ρίξει φως σε θεμελιώδεις βιολογικές διαδικασίες 
όπως είναι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η αυτό- ανα-
νέωση και η διαφοροποίηση.

Μesenchymal cells: Biological Properties and clinical applications
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ABSTRACT: Bone-marrow mesenchymal stromal cells (MSCs) are multipotent, self-renewing precur-
sor cells that can differentiate into bone, fat, cartilage. The ease by which MSCs can be isolated from the 
bone marrow and expanded in vitro as well as their multipotency and their immunomodulatory proper-
ties have led to the rapid development of clinical investigations exploring their therapeutic potential. We 
critically review herein the in vitro features of bone marrow-derived μSCs and we discuss their poten-
tial therapeutic applications in representative clinical settings and in the context of hematopoetic stem 
cell transplantation.
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Εφαρμογές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων  
στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια

Άννα Γ. Δαγρέ

ΠΕΡιληΨη: η κυτταρική θεραπεία στον τομέα των καρδιαγγειακών νόσων έχει αναδυθεί ως μια ιδι-
αίτερα υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση που επεκτείνει τα οφέλη της σύγχρονης φαρμακευτικής 
αγωγής και των μεθόδων επαναιμάτωσης, μέσω της άμεσης υποστροφής της διαδικασίας ουλοποίησης 
του μυοκαρδίου και επαγωγής της αναγέννησής του. οι 3 κύριες ενδείξεις της κυτταρικής θεραπείας 
στην καρδιαγγειακή νόσο είναι: το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, η ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και η 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια. κλινικές μελέτες με χρήση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑκ), 
έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα στην ελάττωση του μεγέθους του εμφράγματος και βελτίωση της 
τμηματικής τοιχωματικής συσπαστικότητας. Ευεργετικά αποτελέσματα έχουν επίσης αναφερθεί στην 
διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Όσον αφορά στους τρόπους χορήγησης των κυττάρων, έχει εδραιωθεί η 
ασφάλεια της διά μέσου του ενδοκαρδίου χορήγησης κυττάρων με τη βοήθεια ειδικών καθετήρων. η θε-
ραπεία με ΑΑκ μπορεί να γίνει με τις συνήθεις τεχνικές καρδιακού καθετηριασμού χωρίς γενική αναι-
σθησία, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. το επόμενο στάδιο εξέλιξης 
της κλινικής χρήσης της κυτταρικής θεραπείας πρέπει να εστιαστεί στην προτύπωση των μεθόδων λή-
ψης, μέτρησης και χορήγησης των κυττάρων, με απώτερο σκοπό τον σχεδιασμό πολυκεντρικών τυχαι-
οποιημένων μελετών, αλλά και στον προσδιορισμό νέων κυτταρικών πληθυσμών ή συνδυασμών τους 
για την βελτιστοποίηση της αναγεννητικής δράσης τους στο μυοκάρδιο.
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Aνασκόπηση

Αναδιαμόρφωση Αριστερής Κοιλίας
ςτο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο καρδιακός μυς 

τοπικά καταστρέφεται. Παρά την αποκατάσταση της αι-
μάτωσης του μυοκαρδίου με αορτοστεφανιαία παρά-
καμψη ή αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών, 
η φυσιολογική μυοκαρδιακή λειτουργία μπορεί να μην 
αποκατασταθεί ή να αποκατασταθεί σε μικρό βαθμό, με 
αποτέλεσμα να μη μπορεί να αποφευχθεί6-8 η ανεπιθύμη-
τη συνέπεια της αναδιαμόρφωσης της αριστερής κοιλί-
ας, η οποία συμβαίνει στο 60% των ασθενών. Εκτιμάται 
ότι η βελτίωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας μετά αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών 
φθάνει μόλις το 3% ως 4%9. Αντίθετα, η κυτταρική θε-
ραπεία, -ως προσπάθεια θεραπείας τόσο του αιτίου της 
υποάρδρευσης όσο και της κυτταρικής απώλειας-, έχει ως 
βασικό στόχο την πρόληψη της αναδιαμόρφωσης, οδη-
γώντας με αυτόν τον τρόπο στη λειτουργική ανασυγκρό-
τηση του μυοκαρδιακού ιστού. Αυτό βέβαια συμβαίνει 
σε συνδυασμό με τη σύγχρονη χορήγηση της κλασσικής 
φαρμακευτικής αγωγής που είναι διαθέσιμη για την αντι-
μετώπιση της ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας. 

Εισαγωγή
μόλις 12 χρόνια πριν, το μάρτιο του 2001, αυτόλογα 

μη κλασματοποιημένα μονοπύρηνα αρχέγονα αιμοποιη-
τικά κύτταρα (ΑΑκ) μυελού των οστών (μο) χρησιμο-
ποιήθηκαν για πρώτη φορά στην κλινική πράξη με έγχυση 
διαμέσου των στεφανιαίων αγγείων, για την αντιμετώ-
πιση δυσλειτουργούσας αριστερής κοιλίας μετά από έμ-
φραγμα μυοκαρδίου σε 46χρονο ασθενή1. τον ιούλιο του 
2001, η πρώτη προσπάθεια διαμυοκαρδιακής χορήγησης 
ενός κεκαθαρμένου προϊόντος (CD133+) χορηγήθηκε σε 
64χρονο ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια κατά τη διάρ-
κεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, εγκαινιάζοντας την 
έναρξη μελέτης φάσης ι2. Αυτά τα πρώτα κλινικά βήματα 
ακολουθήθηκαν από μια σειρά σχετικών μελετών στην 
καρδιακή ανεπάρκεια, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδί-
ου και τη διατατική μυοκαρδιοπάθεια3-5.



Εφαρμογές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια 293

Αυτόλογα μη κλασματοποιημένα 
μονοπύρηνα ΑΑΚ του ΜΟ  
για την επιδιόρθωση του μυοκαρδίου

Διαφόρων ειδών βλαστικά κύτταρα καθώς και πλη-
θυσμοί που εμπεριέχουν προγονικά κύτταρα, έχουν κατά 
καιρούς χρησιμοποιηθεί για την επιδιόρθωση του μυο-
καρδίου τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι τόσο 
οι υπό εξέλιξη μελέτες αλλά και παλαιότερες, χρησιμο-
ποιούν κυρίως αυτόλογα ΑΑκ του μο ενηλίκων10-12. τα 
ΑΑκ εμπεριέχουν κυτταρικούς πληθυσμούς που έχουν τη 
δυνατότητα, διαφοροποίησης, μετανάστευσης και πολ-
λαπλασιασμού σε διαφόρους τύπους ώριμων κυττάρων. 
μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αιμοποιητικά κύττα-
ρα13-18, μεσεγχυματικά κύτταρα19-26,ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα27-29. ο μο του ενήλικα ανθρώπου εμπεριέχει μια 
ποικιλία αναγεννητικών αυτόλογων προγονικών κυττά-
ρων που επάγουν την καρδιακή λειτουργία. η χρήση των 
ΑΑκ στις καρδιαγγειακές νόσους έχει το πλεονέκτημα 
ότι ο μο είναι εύκολα προσβάσιμος, είναι ανανεώσι-
μος και αποτελεί μια πηγή αυτόλογων αναγεννητικών 
κυττάρων. η χρήση κεκαθαρμένων και σε ειδικά μέ-
σα καλλιεργημένων κυτταρικών πληθυσμών μπορεί να 
επιτρέψει μια πιο στοχευμένη καρδιακή κυτταρική θε-
ραπεία στο μέλλον.

προετοιμασία αυτόλογων ΑΑΚ του ΜΟ  
για μυοκαρδιακή θεραπεία

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την κυτταρική θερα-
πεία σε κλινικό επίπεδο είναι: 1. η ακριβής και προσε-
κτική προετοιμασία των κυττάρων που λαμβάνονται από 
τον μο του ενήλικα, 2. η επίτευξη υψηλής συγκέντρω-
σης κυττάρων στην εμφραγματική περιοχή και ιδιαίτερα 
στην ισχαιμική περιεμφραγματική ζώνη, 3. η στοχευμένη 
καθοδήγηση της μετανάστευσης των βλαστικών κυττά-
ρων στον αποπτωτικό και νεκρωτικό μυοκαρδιακό ιστό 
και τέλος, 4. ο αποικισμός των εγχυμένων κυττάρων στο 
παθολογικό μυοκάρδιο, ώστε να αποφευχθεί η επανα-
κυκλοφορία και τελικά η απώλεια τους στον μυελό, τον 
σπλήνα, το ήπαρ και τους πνεύμονες.

για την κυτταρική θεραπεία χρειάζεται να αναρ-
ροφηθούν 80-250ml μο από τη λαγόνιο ακρολοφία 
ενήλικα υπό τοπική αναισθησία. ςτο παρελθόν, οι μο-
νοπύρηνοι πληθυσμοί των κυττάρων διαχωρίζονταν από 
το συνολικό υλικό του μυελού που είχε αναρροφηθεί 
με φυγοκέντρηση πυκνότητας και τη χρήση ωσμωτι-
κών υλικών30-34. Εντούτοις, οι μέθοδοι αυτές αποτελού-
σαν διαδικασίες ανοιχτής επεξεργασίας και χρειάζονταν 
πολλά βήματα έκπλυσης. Έτσι λοιπόν χρειάζονταν πολύ 
αυστηρός ποιοτικός έλεγχος της διαδικασίας εξαγωγής 
του κυτταρικού προϊόντος για την αποφυγή επιμόλυν-
σής του32,33. Επιπλέον απαιτούνταν πρωτόκολλα διάρ-

κειας 4 ωρών. κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, η 
βιωσιμότητα των κυττάρων έπρεπε να ελεγχθεί πολλές 
φορές ώστε να προσεγγίζει το ποσοστό του 95%. τέ-
λος ειδικοί κυτταρομετρητές ήταν απαραίτητοι για τον 
τελικό χαρακτηρισμό των κυτταρικών πληθυσμών του 
προϊόντος για εξατομικευμένη χρήση.

Πρόσφατα, αρκετά νέα αυτόματα συστήματα έχουν 
αναπτυχθεί για την απομόνωση εμπύρηνων ή μονοπύ-
ρηνων κυττάρων από το συνολικό υλικό του μυελού που 
έχει αναρροφηθεί. το βασικό πλεονέκτημα των μεθόδων 
αυτών είναι ότι η επεξεργασία του διαχωρισμού των κυτ-
τάρων γίνεται εντός κλειστού συστήματος. ςτα συστή-
ματα αυτά η ανάκαμψη των κυττάρων είναι υψηλότερη 
σε σχέση με τη χειροκίνητη διαδικασία34 και με τις ίδιες 
λειτουργικές δυνατότητες35. Επιπλέον, ο χρόνος επεξερ-
γασίας είναι σαφώς μικρότερος. η κυτταρική επεξεργα-
σία και χορήγηση μπορεί να γίνει στην ίδια συνεδρία, 
γεγονός που ελαττώνει το κόστος σημαντικά σε σχέση 
με τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας των ΑΑκ του 
μο. ςήμερα πια, υπάρχουν 3 διαφορετικές στρατηγικές 
διαχωρισμού των κυττάρων: α. Διαχωρισμός όλων των 
εμπύρηνων κυττάρων από το αναρροφημένο υλικό του 
μυελού34, β. Διαχωρισμός του κλάσματος των μονοπύρη-
νων35, γ. επιλογή μέσω κάθαρσης (purification) συγκε-
κριμένων βλαστικών κυττάρων συμπεριλαμβανομένων 
CD34+ ή CD133+ κυττάρων36.

τα περισσότερα από τα συστήματα αυτά διαχωρίζουν 
διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς. Έτσι λοιπόν, ο 
ειδικός μπορεί να επιλέξει ποιό κυτταρικό σύστημα ται-
ριάζει καλύτερα στη συγκεκριμένη μυοκαρδιακή πά-
θηση του ασθενή και στον τρόπο χορήγησης που έχει 
επιλεχθεί. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία ως 
προς την εδραίωση συγκεκριμένων ευρέως αποδεκτών 
πρωτοκόλλων για το χαρακτηρισμό, τον έλεγχο και την 
ποιότητα των προϊόντων προς μεταμόσχευση στο καρ-
διαγγειακό σύστημα.

Χορήγηση κυτταρικής θεραπείας  
στην καρδιά

Ένα από τα πιο σημαντικά μεθοδολογικά ζητήματα 
της κυτταρικής θεραπείας στην καρδιά είναι ο ιδανικός 
τρόπος χορήγησης των κυτταρικών προϊόντων37,38. Αν 
χορηγηθούν ενδοφλέβια, μόνο ένα μικρό ποσοστό των 
κυττάρων θα φθάσει τελικά στην εμφραγματική περιο-
χή του μυοκαρδίου. Αν δεχθούμε ότι η φυσιολογική στε-
φανιαία ροή είναι 80ml/min/100gr ενδοφλέβιου βάρους 
και αν δεχθούμε ότι η φυσιολογική μάζα της αριστερής 
κοιλίας είναι 200gr, τότε η ροή θα είναι 160ml/λεπτό για 
την αριστερή κοιλία. Αυτό αντιστοιχεί στο 3% της καρ-
διακής παροχής θεωρώντας ότι η καρδιακή παροχή είναι 
5.000ml/min39,40. Έτσι, η ενδοφλέβια χορήγηση θα χρεια-
ζόταν πολλούς καρδιακούς κύκλους κυκλοφορίας, ώστε 
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να επιτραπεί η επαφή των εγχυόμενων κυττάρων με την 
εμφραγματική περιοχή. μέσα από αυτόν το μακρύ χρό-
νο κυκλοφορίας και επανακυκλοφορίας, άλλα οργανικά 
συστήματα του σώματος αποικίζονται από τα εγχυόμε-
να κύτταρα, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται δραματικά 
ο αριθμός των κυττάρων που θα φθάσουν στην περιοχή 
ενδιαφέροντος του μυοκαρδίου ώστε να επιτελέσουν την 
αναγεννητική τους δράση. 

Έχει παρατηρηθεί οτι ακόμα και μετά από ενδοστε-
φανιαία χορήγηση41 μόνο το 1.3%-2.6% των εγχυόμε-
νων κυττάρων θα φθάσουν στην εμφραγματική περιοχή. 

Ενδοστεφανιαία χορήγηση
η ενδοστεφανιαία έγχυση κυττάρων αμέσως μετά τη 

διάνοιξη της αποφραγμένης αρτηρίας κατά τη διάρκεια 
πρωτογενούς αγγειοπλαστικής φαίνεται να έχει σημαντι-
κά πλεονεκτήματα. τα κύτταρα έχουν την δυνατότητα 
να φθάσουν στην εμφραγματική και περιεμφραγματι-
κή περιοχή άμεσα, αποφεύγοντας την κυκλοφορία μέσα 
στο σώμα. η έγχυση γίνεται με έναν καθετήρα-μπαλόνι, 
το οποίο αρχικά εκπτύσσεται και ακολούθως, μέσω του 
αυλού του, γίνονται 4 εγχύσεις 5ml κυτταρικού εναιω-
ρήματος το οποίο περιλαμβάνει 6-10 εκατομμύρια μονο-
πύρηνα κύτταρα. η διαστολή του μπαλονιού βοηθά ώστε 
αφ’ενός μεν να αποφεύγεται η προς τα πίσω ροή (back 
flow) των κυττάρων αλλά ταυτόχρονα αποφράσσεται και 
η προς τα πρόσω ροή βοηθώντας τη μετανάστευση των 
κυττάρων απ’ευθείας στην εμφραγματική ζώνη. η επα-
γωγή μορίων προσκόλλησης στην επιφάνεια των ΑΑκ, 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της διαδικασίας της αποί-
κησης του μυοκαρδίου, και φαίνεται ότι συμβαίνει μόνο 
στην περιοχή του εμφραγματικού ιστού42.

Ενδοκαρδιακή διαμυοκαρδιακή χορήγηση
 Εναλλακτικός τρόπος χορήγησης κυττάρων στην 

καρδιά είναι η ενδομυοκαρδιακή έγχυση41 διαμέσου ει-
δικού καθετήρα ο οποίος διαπερνά την αορτική βαλβίδα 
για να φθάσει στο ενδοκάρδιο43,44. η μέθοδος αυτή, ενώ 
προσφέρει την ίδια δυνατότητα χορήγησης των κυττά-
ρων με τη χειρουργική προσέγγιση, έχει το πλεονέκτημα 
ότι είναι λιγότερο επεμβατική. οι πρώτες κλινικές μελέ-
τες απέδειξαν την ασφάλεια και το εφικτό της μεθόδου 
τόσο στη χρόνια ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια43 όσο και 
στην ασταθή στηθάγχη44. Παρ’όλα αυτά, η χρήση ηλε-
κτρομηχανικής χαρτογράφησης που είναι απαραίτητη 
για τον προσανατολισμό στο ενδοκάρδιο πριν την έγχυ-
ση, καθιστά την μέθοδο αρκετά απαιτητική τεχνικά, ενώ 
μπορεί να συμβούν απώλεια των κυττάρων εντός της κοι-
λίας, λανθασμένες θέσεις χορήγησης, κοιλιακές αρρυθ-
μίες και καρδιακός επιπωματισμός.

Επικαρδιακή διαμυοκαρδιακή χορήγηση
η χειρουργική (επικαρδιακή) χορήγηση, γίνεται στις 

ισχαιμικές περιοχές οι οποίες αποκαλύπτονται εμφανώς 
κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, επιτρέποντας πολ-
λαπλές εγχύσεις βλαστοκυττάρων μέσα και κυρίως γύ-
ρω από τον εμφραγματικό ιστό με την βοήθεια ειδικής 
βελόνας. οι πρώτες κλινικές μελέτες αφορούσαν έγχυ-
ση ΑΑκ κατά τη διάρκεια αορτοστεφανιαίας παράκαμ-
ψης2. μετά από την ολοκλήρωση της αναστόμωσης των 
μοσχευμάτων, γινόταν η έγχυση των κυττάρων στην πε-
ριεμφραγματική περιοχή υπό άμεση όραση2,45. η τεχνική 
αυτή εφαρμόστηκε και ως αποκλειστικός σκοπός, εκτός 
διαδικασίας αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, με ελάχιστα 
παρεμβατική μικρή θωρακική τομή δια μέσου της οποί-
ας γίνονταν η έγχυση των κυττάρων χωρίς εξωσωματι-
κή κυκλοφορία. Όπως και με την ενδοκαρδιακή μέθοδο 
χορήγησης, η επικαρδιακή έγχυση των ΑΑκ κατά τη δι-
άρκεια του χειρουργείου, φαίνεται να ξεπερνά τα προ-
βλήματα που σχετίζονται με την ατελή οπτική επαφή του 
πεδίου ενδιαφέροντος στο μυοκάρδιο, την μετανάστευση 
και τον αποικισμό των κυττάρων, πιο αποτελεσματικά σε 
σχέση με τις προσπάθειες καθοδήγησης της μετανάστευ-
σης των κυττάρων διαμέσου του αγγειακού δικτύου και 
τελικά την υψηλή συγκέντρωσή τους στον καρδιακό μυ45. 
Πρόσφατα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ανακοινώ-
σεις που αφορούν έγχυση ΑΑκ μέσω μίνι-θωρακοτομής. 
οι ασθενείς εμφάνισαν σημαντική βελτίωση της μυοκαρ-
διακής άρδρευσης και των κλινικών συμτωμάτων46,47,48. 

Μηχανισμοί δράσης των ΑΑΚ  
στην πάσχουσα καρδιά

το αναγεννητικό δυναμικό των ΑΑκ του μο μπορεί 
να εξηγηθεί με τουλάχιστον 4 διαφορετικούς μηχανισμούς: 
1. Άμεση διαφοροποίηση από ΑΑκ σε μυοκαρδιακά κύτ-
ταρα13,49, 2. μέσω κυτοκινών επαγωγή της αύξησης του 
μεγέθους των μυοκυττάρων12,14 καθώς και αύξηση του 
αριθμού των εναπομεινάντων ζωντανών μυοκαρδιακών 
κυττάρων, (ιδιαίτερα στην περιεμφραγματική ζώνη), 3. 
Επαγωγή και ενεργοποίηση των ενδογενών βλαστικών 
κυττάρων12 του μυοκαρδίου, 4. Επαγωγή συγχώνευσης 
μεταξύ των μεταμοσχευμένων ΑΑκ και των αυτοχθόνων 
μυοκυττάρων50,51 η οποία και εξηγεί τη διαφοροποίηση σε 
μυοκαρδιακά κύτταρα των ΑΑκ. η επίδραση των κυτοκι-
νών αποκαθιστά τα μυοκαρδιακά κύτταρα και τα κύτταρα 
των στεφανιαίων αγγείων μέσω διαδικασίας αγγειογέννε-
σης, σε πειραματικές μελέτες πρόκλησης εμφράγματος. 
τα ΑΑκ παράγουν μια πλειάδα κυτοκινών (π.χ VEGF, 
ILGF, PDGF, κ.ά.) ενεργοποιώντας τα εναπομείναντα φυ-
σιολογικά μυοκαρδιακά κύτταρα να αναγεννηθούν50,52, να 
πολλαπλασιαστούν καθώς και τα ενδογενή βλαστοκύττα-
ρα της καρδιάς να αναγεννηθούν και να συγχωνευθούν. 
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Η σημασία της ισχαιμικής ‘’προπόνησης’’ 
(ισχαιμικό pre-conditioning)

Είναι γνωστό ότι ο παράγοντας Stromal-derived fac-
tor-1 (SDF-1) και ο υποδοχέας του CXCR4 είναι σημαντικά 
μόρια που προκαλούν την κινητοποίηση των προγονικών 
αιμοποιητικών κυττάρων και την αγγειογέννεση46,53,54,55. 
η έκφραση του SDF-1 επάγεται κατά την διάρκεια της 
οξείας ισχαιμίας και συνδέεται με τον υποδοχέα CXCR4, 
ο οποίος εκφράζεται στα ενδοθηλιακά προγονικά κύτ-
ταρα και τα ΑΑκ του μο, λειτουργώντας έτσι ως χυ-
μιοτακτικός και προμεταναστευτικός παράγοντας. Προς 
το παρόν, δεν είναι γνωστός ο αριθμός των κυττάρων 
που παραμένουν στο μυοκάρδιο μετά από ενδοστεφανι-
αία έγχυση για να μεταναστεύσουν τελικά στην περιεμ-
φραγματική ζώνη. η μυοκαρδιακή ισχαιμία φαίνεται να 
αποτελεί ένα ισχυρό ερέθισμα για το βλαστοκύτταρο προ-
κειμένου να βρει την κατάλληλη θέση του στο μυοκάρ-
διο. Έτσι, ένα ισχαιμικό ερέθισμα, όπως για παράδειγμα 
η έκπτυξη του μπαλονιού που αποφράσσει τη ροή εντός 
του στεφανιαίου αγγείου κατά την διάρκεια της έγχυσης 
των ΑΑκ (ισχαιμική προπόνηση) φαίνεται να είναι ση-
μαντική για τα κύτταρα που πρόκειται να αποικήσουν το 
ενδοκάρδιο33,56,57. Είναι προφανές ότι τα κύτταρα μπορεί 
να περάσουν διαμέσου του αγγειακού δικτύου χωρίς να 
παραμείνουν στο στεφανιαίο ενδοθήλιο, εάν γίνει μόνο 
έγχυση χωρίς παρέμβαση ισχαιμικής προπόνησης (isch-
emic pre-conditioning). 

Κλινικά Αποτελέσματα και Ενδείξεις 
Κυτταρικής Θεραπείας 
Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

ςτο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ένας σημαντικός 
αριθμός μελετών έδειξαν σε βάθος χρόνου πλέον της τρι-
ετίας, βελτίωση της καρδιακής συσταλτικότητας μετά την 
κυτταρική θεραπεία, με αύξηση του κλάσματος εξώθησης 
3-36% (μέσος όρος: 11.4%) και ελάττωση της έκτασης του 
εμφράγματος 1-60% (μέσος όρος: 4%)1,3,18,58. ςτις περισσό-
τερες μελέτες, η μεταμόσχευση των ΑΑκ έγινε 8 έως 14 
ημέρες μετά το έμφραγμα. Παρά την ύπαρξη σημαντικής 
ποικιλομορφίας στα αιμοδυναμικά στοιχεία των μελετών, 
υπάρχει μέτρια αλλά σαφής βελτίωση της λειτουργικότη-
τας του εμφραγματικού μυοκαρδίου μετά την κυτταρική 
θεραπεία, η οποία ποσοτικά είναι μεγαλύτερη από τη βελ-
τίωση που προκαλεί το άθροισμα των επεμβατικών με-
θόδων επαναγγείωσης (αγγειοπλαστική-αορτοστεφανιαία 
παράκαμψη). μπορεί δε να επιτευχθεί επικουρικά σε αυτές 
τις θεραπευτικές επεμβάσεις και βεβαίως τη φαρμακευ-
τική αγωγή30. Έτσι, η θεραπεία με αυτόλογα ΑΑκ απο-
τελεί μια καινοτόμα και αποτελεσματική προσέγγιση για 
την αναγέννηση του πάσχοντος μυοκαρδίου, στην πρώιμη 
φάση του εμφράγματος3,18,30,59-65. οι λόγοι για τους οποί-
ους οι επιδράσεις των ΑΑκ φαίνεται να ποικίλουν, όπως 

και τα αποτελέσματα κάποιων μελετών να είναι ελάχιστα 
ή και αρνητικά, σχετίζονται πιθανά με τα ίδια τα ΑΑκ ή 
με τους διαφορετικούς τρόπους που επιλέγεται να γίνει η 
εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας σε κάθε μελέτη. για 
παράδειγμα: 1. Διαφορετικές μέθοδοι προπαρασκευής των 
κυττάρων οδηγούν σε διαφορετική δυνατότητα επιβίωσης 
τους, 2. η ηλικία των ασθενών στις μελέτες ποικίλει, αλλά 
και η επιβίωση των κυττάρων είναι διαφορετική ανάλογα 
με την ηλικία των ασθενών, 3. η διαδικασία έγχυσης των 
κυττάρων δεν έχει τυποποιηθεί, και ιδιαίτερα η διάρκεια 
και ο χρόνος της ισχαιμικής προπόνησης που αποτελεί βα-
σικό προαπαιτούμενο για τη μετανάστευση των κυττάρων, 
4. ο αριθμός των εγχεόμενων κυττάρων ποικίλλει, 5. ο 
χρόνος μεταξύ του εμφράγματος και της έναρξης της κυτ-
ταρικής θεραπείας διαφέρει, 6. Υπάρχει αδυναμία προσ-
διορισμού του αριθμού των κυττάρων που φθάνουν μόνο 
στην επιθυμητή περιεμφραγματική ζώνη σε σχέση με την 
ανεπηρέαστη μυοκαρδιακή περιοχή. Επιπλέον, τα αποτε-
λέσματα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων εκτίμησης της 
λειτουργικότητας και της άρδρευσης του μυοκαρδίου (κοι-
λιογραφία, υπερηχογραφία, μαγνητική τομογραφία, ΡΕτ), 
δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Αυτή η ποικιλομορφία 
των μεθόδων μπορεί να οδηγεί σε μια μη ενιαία και τυ-
ποποιημένη διαθεσιμότητα των κυττάρων στην πάσχου-
σα περιοχή και τελικά καθιστά αδύνατη τη σύγκριση των 
αποτελεσμάτων. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη εφαρμογής τυ-
ποποιημένων πρωτοκόλλων προετοιμασίας και χορήγησης 
των κυττάρων, επιλογής των ασθενών, καθώς και της εκτί-
μησης της αποτελεσματικότητος της μεθόδου.

Χρόνια ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια
μέχρι σήμερα, πολλές κλινικές μελέτες έχουν δεί-

ξει τις ευεργετικές επιδράσεις της κυτταρικής θεραπεί-
ας στην υποξεία και χρόνια ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. 
μελέτες κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης έχουν 
επίσης σχεδιαστεί σε αυτό το πεδίο66-68. ςε συνδυασμό με 
την αορτοστεφανιαία παράκαμψη, η κυτταρική θεραπεία, 
βελτιώνει τη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλί-
ας, με αύξηση του κλάσματος εξώθησης της τάξης του 
10%2,45,69,70. Βέβαια, στις μελέτες αυτές είναι δύσκολο κα-
νείς να μπορέσει να διαχωρίσει την καθαρή επίδραση της 
κυτταρικής θεραπείας, απομονώνοντας την επίδραση της 
επαναγγείωσης. Έτσι, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι με-
λέτες στις οποίες η κυτταρική θεραπεία χρησιμοποιεί-
ται ως μόνη μέθοδος (“stand-alone treatment”)48. ςχετικά 
πρόσφατη τέτοιου τύπου μελέτη,-“stand-alone stem cell 
treatment” - με χορήγηση των κυττάρων μέσω mini πλά-
γιας θωρακοτομής χωρίς χρήση εξωσωματικής κυκλοφο-
ρίας, κατέδειξε όχι μόνο κέρδος στη λειτουργικότητα της 
αριστερής κοιλίας αλλά και βελτίωση στην ποιότητα της 
ζωής ασθενών με χρόνια ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και 
ανθεκτική στηθάγχη48. 
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μελέτες κατά τη διάρκεια διαδερμικής επέμβασης με 
ενδοστεφανιαία και ενδοκαρδιακή χορήγηση ΑΑκ, έχουν 
γίνει και στο πεδίο της χρόνιας ισχαιμικής μυοκαρδιοπά-
θειας. Από αυτές προέκυψαν παρεμφερή αποτελέσματα 
αναφορικά με τη βελτίωση του κλάσματος εξώθησης της 
αριστερής κοιλίας σε σύσγκριση με τις χειρουργικές με-
θόδους. Επιπλέον έχουν περιγραφεί ελάττωση του με-
γέθους του εμφράγματος και αύξηση της πρόσληψης 
οξυγόνου από το μυοκάρδιο4,71. η μεγαλύτερη από τις 
μελέτες αυτές, η STAR (acute and long- term effects of 
intracoronary Stem cell Transplantation in 191 patients 
with chronic heART failure), συμπεριέλαβε 191 ασθενείς 
με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και κλάσμα εξώθησης 
≤35%72. κατά τη διάρκεια του χρόνου παρακολούθησης, 
από 3 μήνες έως 5 έτη, μετά την ενδοστεφανιαία θερα-
πεία με ΑΑκ του μο, υπήρξε σημαντική βελτίωση των 
αιμοδυναμικών παραμέτρων, της ικανότητας άσκησης, 
πρόσληψης οξυγόνου και της συσταλτικότητας της αρι-
στερής κοιλίας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική 
ελάττωση της θνητότητας των ασθενών σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου72. Έτσι, φαίνεται ότι η κυτταρική θερα-
πεία με ΑΑκ βελτιώνει τη μυοκαρδιακή λειτουργία, την 
ποιότητα ζωής και την επιβίωση των ασθενών με χρόνια 
ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.

Διατατική μυοκαρδιοπάθεια 
τα τελευταία χρόνια λίγα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί 

για την κυτταρική θεραπεία στη διατατική μυοκαρδιοπά-
θεια (DCM)71,73. H πρώτη μελέτη σε άνθρωπο, αυτόλογης 
κυτταρικής θεραπείας σε DCM, η ABCD, (Autologous 
Bone marrow Cell trial in Dilated cardiomyopathy) συ-
μπεριέλαβε 44 ασθενείς, ενώ η Dusseldorf ABCD μελέτη 
20 ασθενείς71,73. και στις δύο μελέτες, κανένας ασθενής 
δεν έπασχε από αποφρακτική στεφανιαία νόσο (αποκλει-
σμός με στεφανιογραφία), ή μυοκαρδίτιδα (αποκλεισμός 
με ενδομυοκαρδιακή βιοψία), η δε χορήγηση των κυττά-
ρων έγινε με ενδοστεφανιαία έγχυση. Υπήρξε σημαντι-
κή βελτίωση της λειτουργικής κλάσης κατά New York 
Heart Association. το κλάσμα εξώθησης βελτιώθηκε από 
5.4% έως 8%. η λειτουργική ικανότητα αυξήθηκε από 
25 σε 75 Watts. Επιπλέον αναφέρθηκε ελάττωση της συ-
χνότητας των αρρυθμιών. και στις δύο μελέτες βρέθηκε 
ελάττωση των τελοσυστολικών όγκων χωρίς αλλαγή των 
τελοδιαστολικών όγκων της αριστερής κοιλίας. Αυτά τα 
προκαταρτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η μεταμόσχευ-
ση AAK καθώς και η ενδοστεφανιαίος τρόπος χορήγησής 
τους αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο θεραπευτι-
κής προσέγγισης της DCM.

Ενδείξεις κυτταρικής θεραπείας
τα θεραπευτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από 

τις 16 μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες (n= 1.598), 
είναι ότι τόσο για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου όσο 
και για τη χρόνια ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια υπάρχει 
βελτίωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοι-
λίας κατά μέσο όρο 11.3%. Αν συμπεριληφθούν και οι 
4 μετααναλύσεις που περιλαμβάνουν 2.940 ασθενείς, η 
αύξηση του κλάσματος εξώθησης είναι μεν χαμηλότερη 
(μέσος όρος: 4%) αλλά παραμένει στατιστικώς σημαντι-
κή. η βελτίωση της βασικής αιμοδυναμικής παραμέτρου 
που είναι το κλάσμα εξώθησης, μεταφράζεται κλινικά σε 
συμπτωματική βελτίωση, (λειτουργική κλάση κατά New 
York Heart Association, ανοχή στην άσκηση) αλλά και 
σε ελάττωση της θνητότητας των ασθενών. 

οι καλύτερα τεκμηριωμένες ενδείξεις για θεραπεία με 
AAK είναι: προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου με μεγά-
λη εμφραγματική περιοχή, ανεύρυσμα αριστερής κοιλίας 
και χαμηλό κλάσμα εξώθησης, όπως επίσης και καρδια-
κή ανεπάρκεια λόγω ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας74. η 
“ηλικία” του εμφράγματος φαίνεται να μην έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία για την αναγεννητική ικανότητα των ΑΑκ, 
αφού φαίνεται να είναι το ίδιο αποτελεσματική τόσο σε 
παλαιά εμφράγματα ( >8 χρόνων), όσο και σε πρόσφατα 
(8-14 ημερών). το φαινόμενο της αναγέννησης σχετίζεται 
πιθανά με την περιεμφραγματική ισχαιμική ζώνη η οποία 
εξακολουθεί να υφίσταται και στην περίπτωση του χρόνι-
ου εμφράγματος. τα θετικά αποτελέσματα που υπάρχουν 
προς το παρόν και στην DCM με σοβαρή έκπτωση του 
κλάσματος εξώθησης, ενθαρρύνουν το σχεδιασμό νέων 
μεγαλύτερων μελετών στον τομέα της καρδιακής ανε-
πάρκειας λόγω βλάβης του καρδιακού μυός. 

 η κυτταρική θεραπεία μέσα στις πρώτες 5 ημέρες 
από το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν είναι εφικτή 
λόγω της κρίσιμης κατάστασης του ασθενή και δεν προ-
τείνεται λόγω της φλεγμονώδους κατάστασης στον οργα-
νισμό75-77. Παρά το γεγονός ότι η ιδανική χρονική στιγμή 
για την κυτταρική θεραπεία δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, 
ο προτεινόμενος με τα μέχρι σήμερα δεδομένα χρόνος, 
είναι 7-14 ημέρες μετά το έμφραγμα.

Ασφάλεια
η διαδικασία της αυτόλογης μεταμόσχευσης ΑΑκ του 

μο σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, χρόνια 
ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και μη ισχαιμική DCM εί-
ναι μία μέθοδος αποτελεσματική και ασφαλής. Δεν έχει 
αναφερθεί αύξηση κακοηθών νοσημάτων ή μη προβλεπό-
μενης εξέλιξης της στεφανιαίας νόσου67. για την εκτίμη-
ση της φλεγμονώδους απάντησης και της μυοκαρδιακής 
αντίδρασης μετά την ενδοστεφανιαία έγχυση αυτόλογων 
βλαστοκυττάρων, ελέγχονται ο αριθμός των λευκών αι-
μοσφαιρίων, η C- αντιδρώσα πρωτεΐνη και η κρεατινική 
φωσφοκινάση (CK) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη 
διαδικασία της έγχυσης. Από την εκτίμηση των εργαστη-
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ριακών δεδομένων δεν έχουν προκύψει στοιχεία ενεργού 
φλεγμονής. καμία επιπλοκή που να σχετίζεται με τη δι-
αδικασία, τα κύτταρα ή άλλου τύπου ανεπιθύμητη ενέρ-
γεια δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα.

Κλινικές μελέτες σε εξέλιξη
Αρκετές μελέτες σε εξέλιξη προσπαθούν να απαντή-

σουν τα ερωτήματα που έχουν προκύψει ως σήμερα. Όσον 
αφορά στην έγχυση ΑΑκ του μο στο οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου ενδιαφέρον παρουσιάζει η ελεγχόμενη με ει-
κονική θεραπεία, φάσης ιι/ιιι μελέτη REGEN-AMI (Bone 
Marrow Derived Adult Stem Cells for Acute Anterior Myo-
cardial Infarction). ςτον τομέα της χειρουργικής κυττα-
ρικής θεραπείας η μελέτη PERFECT (intramyocardial 
transPlantation of bonE maRrow stem cells For improvE-
ment of post-inFarct myoCardial regeneraTion in addition 
to CABG surgery) είναι η πρώτη ελεγχόμενη με εικονική 
θεραπεία, διπλή-τυφλή, πολυκεντρική φάσης ιιι μελέτη, 
που ελέγχει τη διαμυοκαρδιακή χορήγηση βλαστοκυττά-
ρων σε συνδυασμό με αορτοστεφανιαία παράκαμψη. H με-
λέτη PROMETHEUS (Prospective Randomized Study of 
Mesenchymal Stem Cell Therapy in Patients Undergoing 
Cardiac Surgery), τα αποτελέσματα της οποίας αναμένο-
νται, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς αποτελεί την 
πρώτη σε άνθρωπο μελέτη που ελέγχει την ασφάλεια και 
την αποτελεσματικότητα της ενδομυοκαρδιακής έγχυσης 
μεσεγχυματικών κυττάρων κατά τη διάρκεια αορτοστεφα-
νιαίας παράκαμψης λόγω ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας. 
ςε παρόμοια κατεύθυνση, η συνδυασμένη διαμυοκαρδια-
κή χορήγηση κεκαθαρμένων ενδοθηλιακών προγονικών 
κυττάρων και μεσεγχυματικών κυττάρων έχει ελεγχθεί 
με επιτυχία σε μελέτη φάσης ι78. Υπάρχουν πολλές ακόμα 
ενδιαφέρουσες μελέτες που αυτή την στιγμή “τρέχουν”, 
και τα αποτελέσματά τους είναι απαραίτητα προκειμένου 
αντικειμενικά να αξιολογηθεί το όφελος στην καρδιακή 
λειτουργία από την κυτταρική θεραπεία.

Ηθική και Δεοντολογία
η χρήση ανθρώπινων ΑΑκ του μο για τη θεραπεία 

της καρδιακής αναγέννησης μπορεί να τεκμηριωθεί κλι-
νικά, ενώ δεν τίθενται ηθικά διλήμματα, εφ’ όσον χρησι-
μοποιούνται μη τροποποιημένα αυτόλογα κύτταρα. μέχρι 
στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μακροχρόνιες επιπλοκές 
αναφορικά με τη δημιουργία κακοηθειών. Επιπρόσθετα, 
σε αντίθεση με τη διαφοροποίηση των εμβρυϊκών κυτ-
τάρων σε συσταλτικά κύτταρα της καρδιάς, δεν υπάρχει 
δυναμικό αρρυθμιογένεσης στα βλαστοκύτταρα του νω-
τιαίου μυελού και δεν υπάρχει ανάγκη ανοσοκατασταλτι-
κής θεραπείας. Έτσι, τελικά, τα εν δυνάμει θεραπευτικά 
πλεονεκτήματα υπερτερούν, και η κλινική εφαρμογή έχει 
ήδη αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα.

Μέλλον - Συμπεράσματα
Όπως με κάθε νέα θεραπεία, νέα ερωτήματα προκύ-

πτουν παράλληλα με την κλινική εφαρμογή: τα παρακά-
τω μεθοδολογικά και θεραπευτικά ερωτήματα θα άξιζαν 
να αναλυθούν στο μέλλον. 1. Αποσαφήνιση της βέλτιστης 
τεχνικής κυτταρικής προπαρασκευής, 2. τυποποίηση δια-
δικασιών κυτταρικού διαχωρισμού, 3. Εκτίμηση της ποιό-
τητας του τελικού κυτταρικού προϊόντος, 4. ταυτοποίηση 
του καταλληλότερου κυτταρικού τύπου για μυοκαρδιακή 
αναγέννηση, 5. Ανάλυση των χαρακτηριστικών του κυτ-
ταρικού αποικισμού στην καρδιακή θέση, 6. Χαρακτη-
ρισμός του τρόπου δράσης των βλαστοκυττάρων στην 
διαδικασία της μυοκαρδιακής αναγέννησης, 7. Βελτίω-
ση των τεχνικών κυτταρικής χορήγησης, 8. ςήμανση των 
βλαστικών κυττάρων ώστε να μπορεί να εκτιμηθεί η τύχη 
τους. Επιπλέον θα πρέπει να αποσαφηνισθούν οι ενδείξεις 
της κυτταρικής θεραπείας στις διάφορες μυοκαρδιακές 
νόσους. τέλος, πρέπει να ευοδωθούν προσπάθειες πολυ-
επίπεδης καρδιακής αναγέννησης, συνδυασμού κυτταρι-
κής θεραπείας με φόρμες προερχόμενες από τη μηχανική 
των ιστών ή θεραπείες καρδιακού επανασυγχρονισμού79,80.

Cell-based therapy in cardiovascular disease
by Anna G. Dagre

 Cardiac Catheterization Laboratory, Thriassio General Hospital of Elefsis, Athens, Greece

SUMMARY: Cell-based therapy for cardiovascular diseases has emerged as a highly promising thera-
peutic approach that will expand the benefits obtained with current pharmacologic and revascularization 
approaches by directly reversing scar formation and promoting myocardial regeneration. The 3 main 
indications of cell-based therapy in cardiovascular disease are: acute infarction, chronic ischemic heart 
failure, and dilated cardiomyopathy. Clinical trials employing bone marrow stem cells (BMSCs) have 
demonstrated efficacy in infarct size reduction and regional wall contractility improvement. A few stud-
ies also indicate beneficial effects for chronic dilated cardiomyopathy. Regarding delivery methods, the 
safety of catheter-based, transendocardial stem cell injection has been established. BMSC therapy can 
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be performed with usual cardiac catheterization techniques in the conscious patient, as well as during 
cardiosurgical interventions. The next stage of development for the clinical use of cell therapy should 
focus on the standardization of BμSC harvesting and administration methods, as well as on the inves-
tigation of novel cell type(s) and/or cell combinations through randomized trials. Furthermore, it is of 
imperative importance to elucidate the mechanisms by which various stem cells interact with host cells 
and/or each other, in order to optimize their regenerative effects.

Βιβλιογραφία
 1. Strauer BE, Brehm M, Zeus T, et al. Intracoronary human 

autologous stem cell transplantation for myocardial regen-
eration following myocardial infarction. Dtsch Med Wschr. 
2001; 126:932-938.

 2. Stamm C, Westphal B, Kleine HD, et al. Autologous bone-
marrow stem-cell transplantation for myocardial regeneration. 
Lancet. 2003; 361:45-46.

 3. Wollert KC, Meyer GP, Lotz J, et al. Intracoronary autologous 
bone-marrow cell transfer after myocardial infarction: the 
BOOST randomised controlled clinical trial. Lancet. 2004; 
64:141-148.

 4. Janssens S, Dubois C, Bogaert J, et al. Autologous bone mar-
row derived stem cell transfer in patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction: double-blind, randomised 
controlled clinical trial. Lancet. 2006; 367:113-121.

 5. Strauer BE, Brehm M, Zeus T, et al. Regeneration of human 
infarcted heart muscle by intracoronary autologous bone mar-
row cell transplantation in chronic coronary artery disease: 
the IACT study. J Am Coll Cardiol. 2005; 46:1651-1658.

 6. Pfeffer M, Braunwald E. Ventricular remodeling after myo-
cardial infarction. Experimental observations and clinical 
implications. Circulation. 1990; 81:1161-1172.

 7. Pfeffer M. Left ventricular remodeling after acute myocardial 
infarction. Annu Rev Med. 1995; 46:455-466.

 8. Konstam MA, Kramer DG, Patel AR, et al. Left ventricu-
lar remodeling in heart failure current concepts in clinical 
significance and assessment. J Am Coll Cardiol Img. 2011; 
4:98-108.

 9. Abbate A, Biondi-Zoccai GG, Appleton DL, et al. Survival 
and cardiac remodeling benefits in patients undergoing late 
percutaneous coronary intervention of the infarct-related 
artery: evidence from a meta-analysis of randomized con-
trolled clinical trials. J Am Coll Cardiol. 2008; 21:956-964.

 10. Anversa P, Torella D, Kajstura J, et al. Myocardial regenera-
tion. Eur Heart J. 2002; (Suppl 4 G):67-71.

 11. Bartunek J, Vanderheyden M, Vanderkerckhofe D, et al. 
Intracoronary injection of CD133_ enriched bone marrow 
progenitor cells promotes cardiac recovery after recent 
myocardial infarction: feasibility and safety. Circulation. 
2005; 112:178-183.

 12. Anversa P, Leri A, Kajstura J. Cardiac regeneration. J Am 
Coll Cardiol. 2006; 47:1769-1776.

 13. Orlic D, Kajstura J, Chimenti S, et al. Bone marrow cells 
regenerate infarcted myocardium. Nature. 2001; 410:701-
705.

 14. Nadal-Ginard B, Kajstura J, Leri A, et al. Myocyte death, 
growth and regeneration in cardiac hypertrophy and failure. 
Circ Res. 2003; 92:139-150.

 15. Balsam LB, Wagers AJ, Christensen JL, et al. Hematopoetic 
stem cells adopt mature hematopoetic fates in ischemic 
myocardium. Nature. 2004; 428:668-673.

 16. Kinnaird T, Stabile E, Burnett MS, et al. Marrow-derived 
stromal cell express genes encoding a broad spectrum of 
arteriogenic cytokines and promote in vitro and in vivo 
arteriogenesis through paracrine mechanisms. Circ Res. 
2004; 94:678-685.

 17. Grunewald M, Avraham I, Dor Y, et al. VEGF-induced 
adult neovascularization: recruitment, retention, and role 
of accessory cells. Cell. 2006; 124:175-189.

 18. Yousef M, Schannwell CM, Köstering M, et al. The BAL-
ANCE study. Clinical benefit and long-term outcome after 
intracoronary autologous bone marrow cell transplantation 
in patients with acute myocardial infarction. J Am Coll 
Cardiol. 2009; 53:2262-2269.

 19. Pittenger MF, McKay AM, Beck SC, et al. Multilineage 
potential of adult human mesenchymal stem cells. Science. 
1999; 284:143-147.

 20. Pittenger MF, Martin DJ. Mesenchymal stem cells and their 
potential as cardiac therapeutics. Circ Res. 2004; 95:9-20.

 21. Tomita S, Li RK, Weisel RD, et al. Autologous transplanta-
tion of bone marrow cells improve damaged heart function. 
Circulation. 1999; 100:II247-256.

 22. Armiñán A, Gandía C, García-Verdugo JM, et al. Mesen-
chymal stem cells provide better results than hematopoietic 
precursors for the treatment of myocardial infarction. J Am 
Coll Cardiol. 2010; 55:2244-2253.

 23. Makino S, Fukuda K, Miyoshi S, et al. Cardiomyocytes 
can be generated from marrow stromal cells in vitro. J Clin 
Invest. 1999; 103:697-705.

 24. Shake JG, Gruber PJ, Baumgartner WA, et al. Mesenchymal 
stem cell implantation in a swine myocardial infarct model: 
engraftment and functional effects. Ann Thorac Surg. 2002; 
73:1919-1925.

 25. Toma C, Pittenger MF, Cahill KS, et al. Human mesenchymal 
stem cells differentiate to a cardiomyocyte phenotype in the 
adult murine heart. Circulation. 2002; 105:93-98.

 26. Dai W, Hale St, Martin BJ, et al. Allogenic mesenchymal 
stem cell transplantation in postinfarcted rat myocardium: 
short- and longterm effects. Circulation. 2005; 112:214-223.

 27. Asahara T, Masuda H, Takahashi T, et al. Bone marrow 
origin of endothelial progenitor cells responsible for post-



Εφαρμογές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια 299

natal vasculogenesis in physiological and pathological 
neovascularisation. Circ Res. 1999; 85: 221-228.

 28. Condorelli G, Borelo U, Angelis L, et al. Cardiomyocytes 
induce endothelial cells to transdifferentiate into cardiac 
muscle: implications for myocardium regeneration. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 2001; 98: 10733-10738.

 29. Hill J, Zalos G, Halcox JP, et al. Circulating endothelial 
progenitor cells, vascular function and cardiovascular risk 
factors. N Engl J Med. 2003; 348:593-600.

 30. Schächinger V, Erbs S, Elsässer A, et al, for the REPAIR-AMI 
Investigators. Improved clinical outcome after intracoronary 
administration of bone-marrow-derived progenitor cells 
in acute myocardial infarction: final 1-year results of the 
REPAIR-AMI trial. Eur Heart J. 2006; 27:2775-2783.

 31. Lunde K, Solheim S, Aakhus S, et al. Intracoronary injec-
tion of mononuclear bone marrow cells in acute myocardial 
infarction. N Engl J Med. 2006; 355:1199-1209.

 32. Seeger FH, Tonn T, Krzossok N, et al. Cell isolation proce-
dures matter. A comparison of different isolation protocols 
of bone marrow mononuclear cells used for cell therapy in 
patients with acute myocardial infarction. Eur Heart J. 2007; 
28:766-772.

 33. Griesel C, Heuft HG, Herrmann D, et al. Good manufacturing 
practice-compliant validation and preparation of BM cells 
for the therapy of acute myocardial infarction. Cytotherapy. 
2007; 9:35-43.

 34. Hermann PC, Huber SL, Herrler T, et al. Concentration of 
bone marrow total nucleated cells by a point-of-care device 
provides a high yield and preserves their functional activity. 
Cell Transplant. 2008; 16:1059-1069.

 35. Aktas M, Radke TF, Strauer BE, et al. Separation of adult 
bone marrow mononuclear cells using the automated closed 
separation system Sepax. Cytotherapy. 2008; 10:203-211.

 36. Furlani D, Ugurlucan M, Ong L, et al. Is the intravascular 
administration of mesenchymal stem cells safe? Mesenchymal 
stem cells and intravital microscopy. Microvasc Res. 2009; 
77:370-376.

 37. Li RK, Mickle DA, Weisel RD, et al. In vivo survival and 
function of transplanted rat cardiomyocytes. Circ Res, 1999; 
78:283-288.

 38. Li RK, Jia ZQ, Weisel RD, et al. Cardiomyocyte transplan-
tation improves heart function. Ann Thorac Surg. 1996; 
62:654-660, discussion 660-661.

 39. Gregg DE, Fisher LC. Blood supply to the heart. In: Dill 
DB, Fenn WO, Hamilton WF. Handbook of Physiology. 
Washington, DC: American Physiology Society, 1963; 
2:1517-1584.

 40. Strauer BE. Myocardial oxygen consumption in chronic 
heart disease: role of wall stress, hypertrophy and coronary 
reserve. Am J Cardiol. 1979; 4:730-740.

 41. Hofmann M, Wollert KC, Meyer GP, et al. Monitoring of bone 
marrow cell homing into the infarcted human myocardium. 
Circulation. 2005; 111:2198-2202.

 42. Szilvassy SJ, Bass MJ, Van Zant G, et al. Organ-selective 
homing defines engraftment kinetics of murine hematopoetic 
stem cells and is compromised by ex vivo expansion. Blood. 

1999; 93:1557-1566.
 43. Perin EC, Dohmann HF, Borojevic R, et al. Transendo-

cardial, autologous bone marrow cell transplantation for 
severe, chronic ischemic heart failure. Circulation. 2003; 
107:2294-2302.

 44. Losordo DW, Schatz RA, White CJ, et al. Intramyocardial 
transplantation of autologous CD34_ stem cells for intractable 
angina: a phase I/IIa double-blind, randomized controlled 
trial. Circulation. 2007; 115:3165-172.

 45. Kaminski A, Steinhoff G. Current status of intramyocardial 
bone marrow stem cell transplantation. Semin Thorac Car-
diovasc Surg. 2008; 20:119-125.

 46. Kamota T, Tao-Sheng L, Morikage N, et al. Ischemic precon-
ditioning enhances the mobilisation and recruitment of bone 
marrow stem cells to protect against ischemic/reperfusion 
injury in the late phase (abstr). J Am Coll Cardiol. 2009; 
53:1812-1822.

 47. Klein HM, Ghodsizad A, Marktanner R, et al. Intramyocar-
dial transplantation of CD 133_ stem cells improved cardiac 
function without bypass surgery. Heart Surg Forum. 2007; 
10:E66-69.

 48. Pompilio G, Steinhoff G, Liebold A, et al. Direct minimally 
invasive intramyocardial injection of bone-marrow derived 
AC133_ stem cells in patients with refractory angina. Pre-
liminary results. Thorac Cardiovasc Surg. 2008; 56:71-76.

 49. Oh H, Bradfute SB, Gallardo TD, et al. Cardiac progenitor 
cells from adult myocardium: homing, differentiation, and 
fusion after infarction. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003; 
100:12313-12318.

 50. Alvares-Dolado M, Pardal R, Garcia-Verdugo JM, et al. 
Fusion of bone marrow-derived cells with Purkinje neurons, 
cardiomyocytes and hepatocytes. Nature 2003; 425:968-973.
Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2006; 290:H2196-203.

 51. Terada N, Hamazaki T, Oka M, et al. Bone marrow cells 
adopt the phenotype of other cells by spontaneous cell fu-
sion. Nature 2002; 416:542-545.

 52. Beohar N, Rapp J, Pandya S, et al. Rebuilding the damaged 
heart. The potential of cytokines and growth factors in the 
treatment of ischemic heart disease. J Am Coll Cardiol. 
2010; 56:1287-1297.

 53. Elmadbouh I, Haider HK, Jiang S, et al. Exvivo delivered 
stromal cell-derived factor 1alpha promotes stem cell homing 
and induces angiomyogenesis in the infarcted myocardium. 
J Mol Cell Cardiol. 2007; 42:792-803.

 54. Cerardini DJ, Kulkarni AR, Callaghan MJ, et al. Progenitor 
cell trafficking is regulated by hypoxic gradients through 
HIF-1 induction of SDF-1. Nature Med. 2004; 10:858-864.

 55. Sussman M. Cardiovascular biology: heart and bones. Nature. 
2001; 410:640-641.

 56. Ma N, StammC, Kaminski A, et al. Human cord blood cells 
induce angiogenesis following myocardial infarction in 
NOD/scid mice. Cardiovasc Res. 2005; 66:45-54.

 57. Lu G, Haider HK, Jiang S, Ashraf M. Sca-1_ stem cell 
survival and engraftment in the infarcted heart. Dual role 
for preconditioninginduced connexin-43. Circulation. 2009; 
119:2587-2596.



Α.Γ. Δαγρέ300

 58. Dubois C, Liu X, Claus P, et al. Differential effects of pro-
genitor cell populations on left ventricular remodeling and 
myocardial neovascularisation after myocardial infarction. 
J Am Coll Cardiol. 2010; 55:2232-2243.

 59. Fernandez-Aviles F, San Roman J, Garcia-Frade J, et al. 
Experimental and clinical regenerative capability of human 
bone marrow cells after myocardial infarction. Circ Res. 
2004; 95:742-748.

 60. Penicka M, Horak J, Kobylka P, et al. Intracoronary injection 
of autologous bone-marrow derived mononuclear cells in 
patients with large anterior acute myocardial infarction. J 
Am Coll Cardiol. 2007; 49:2373-2374.

 61. Piepoli MF, Vallisa D, Arbasi M, et al. Bone marrow cell 
transplantation improves cardiac, autonomic, and functional 
indexes in acute anterior myocardial infarction patients 
(Cardiac Study). Eur J Heart Fail. 2010; 12:172-180.

 62. Tendera M, Wojakowski W, Ruzytto W, et al. Intracoronary 
infusion of bone marrow-derived selected CD34_ CXCR4_
cells and non-selected mononuclear cells in patients with 
acute STEMI and reduced left ventricular ejection fraction: 
results of randomised, multicenter myocardial regeneration 
by intracoronary infusion of selected populations of stem 
cells in acute myocardial infarction (REGENT trial). Eur 
Heart J. 2009; 30:1313-1321.

 63. Mansour S, Roy DC, Bouchard V, et al. COMPARE-AMI 
trial. J Cardiovasc Translat Res. 2010; 3:153-159.

 64. Roncalli J, Mouquet F, Piot C, et al. Intracoronary autolo-
gous mononucleated bone marrow cell infusion for acute 
myocardial infarction: results of the randomised multicenter 
BONAMI trial. Eur Heart J. 2011; 32:1748-1757.

 65. Sürder D, Schwitter J, Mocetti T, et al. Cell-based therapy for 
myocardial repair in patients with acute myocardial infarc-
tion: rationale and study design of the SWISS multicenter 
intracoronary stem cell study in acute myocardial infarction. 
Am Heart J. 2010; 160:58-64.

 66. Hristov M, Heussen N, Schober A, Weber C. Intracoronary 
infusion of autologous bone marrow cells on left ventricular 
function after acute myocardial infarction: a meta-analysis. 
J Cell Mol Med. 2006; 10:727-733.

 67. Abdel-Latif A, Bolli R, Tleyjeh IM, et al. Adult bone mar-
rowderived cells for cardiac repair: a systematic review and 
meta-analysis. Arch Intern Med. 2007; 167:989-997.

 68. Burt R, Loh Y, Pearce W, et al. Clinical applications of blood 
derived and marrow-derived stem cells for nonmalignant 
diseases. JAMA. 2008; 299:925-936.

 69. Ahmadi H, Baharvand H, Ashtiani SK, et al. Safety analysis 
and improved cardiac function following local autologous 

transplantation of CD 133_ enriched bone marrow cells 
after myocardial infarction. Curr Neurovasc Res. 2007; 
4:153-160.

 70. Zhao Q, Sun Y, Xia L, Chen A, Wang Z. Randomized study 
of mononuclear bone marrow cell transplantation in patients 
with coronary surgery. Ann Thorac Surg. 2008; 86:1833-
1840.

 71. Seth S, Narang R, Bhargava B, et al, for the AIIMS Cardio-
vascular Stem Cell Study Group. Percutaneous intracoronary 
cellular cardiomyoblasty for non-ischemic cardiomyopathy. 
Clinical and histopathological results. The first-in-man ABCD 
(autologous bone marrow cells in dilated cardiomyopathy) 
trial. J Am Coll Cardiol. 2006; 48:2350-2351.

 72. Strauer BE, Yousef M, Schannwell CM. The acute and 
long-term effects of intracoronary stem cell transplantation 
in 191 patients with chronic heart failure: the STAR heart 
study. Eur J Heart Fail. 2010; 12:721-729.

 73. Schannwell CM, Köstering M, Zeus T, et al. [Humane 
autologe intrakoronare stammzelltransplantation zur my-
okardregeneration bei dilatativer cardiomyopathie (NYHA 
stadium II-IV)]. The Düsseldorf Autologous Bone Marrow 
Cells in Dilated Cardiomyopathy Trial. ABCD Trial. J 
Kardiologie. 2008; 15:23-30.

 74. Strauer BE, Ott G, Schannwell CM, Brehm M. Bone marrow 
cells to improve ventricular function. Heart. 2009; 95:98-99.

 75. Li RK, Mickle DA, Weisel RD, Rao V, Jia ZQ. Optimal time 
for cardiomyocyte transplantation to maximize myocardial 
function after left ventricular injury. Ann Thorac Surg. 2001; 
72:1957-1963.

 76. Frangogiannis NG, Smith CW, Entman ML. The inflam-
matory response in myocardial infarction. Cardiovasc Res. 
2002; 53:31-47.

 77. Soeki T, Tamura Y, Shinohara H, Tanaka H, Bando K, Fukuda 
N. Serial changes in serum VEGF and HGF in patients with 
acute myocardial infarction. Cardiology. 2000; 93:169-174.

 78. Lasala GP, Silva JA, Kusnick BA, Minguell JJ. Combination 
stem cell therapy for the treatment of medically refractory 
coronary ischemia: a phase I study. Cardiovasc Revasc Med. 
2011; 12:29-34.

 79. Shafy A, Lavergne T, Latremouille C, et al. Association of 
electrostimulation with cell transplantation in ischemic heart 
disease. J Thorac Cardiovasc Surg. 2009; 138:994-1001.

 80. Hendrikx M, Hensen K, Clijsters C, et al. Recovery of 
regional but not global contractile function by the direct 
intramyocardial autologous bone marrow transplantation: 
results from a randomized controlled clinical trial. Circula-
tion. 2006; 114(Suppl I):101-107.



Γονιδιακή θεραπεία. Αρχές και κλινικές εφαρμογές

Γεώργιος Βασιλόπουλος1, Ελένη Κ. Σιαπάτη2

ΠΕΡιληΨη: η γονιδιακή θεραπεία (γΘ) των γενετικών νοσημάτων του αίματος έχει σαν στόχο τη γε-
νετική τροποποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και τη διά βίου παραγωγή διαφοροποιημέ-
νων κυττάρων με φυσιολογικό φαινότυπο. για τη μεταφορά του γενετικού υλικού έχουν χρησιμοποιηθεί 
φορείς προερχόμενοι από ρετροϊούς που ενσωματώνονται μόνιμα στο γενετικό υλικό του κυττάρου-
στόχου. ςε κλινικό επίπεδο, η γΘ έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, στη 
β-μεσογειακή αναιμία, στην αιμορροφιλία και στη γενετική τροποποίηση των τ-λεμφοκυττάρων. η μέ-
χρι σήμερα τεχνολογία των φορέων έχει κάνει εφικτή τη μακρόχρονη έκφραση του διαγονιδίου αλλά 
δεν έχει εξασφαλίσει τη στοχευμένη ενσωμάτωση στο γενετικό υλικό των κυττάρων. ςαν αποτέλεσμα, 
πολλές επιτυχημένες προσπάθειες έχουν καταλήξει σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που αφορούν 
τη νεοπλασματική εκτροπή των γενετικά τροποποιημένων κυττάρων. το όλο εγχείρημα της γΘ, αυτή 
τη χρονική στιγμή βρίσκεται σε σταυροδρόμι. το να συνεχίσει επαναλαμβάνοντας τα λάθη του παρελ-
θόντος είναι μάλλον μάταιο. η έρευνα οφείλει να επιστρέψει πίσω στο εργαστήριο (back to the bench) 
και να επικεντρωθεί είτε σε γονιδιακή επιδιόρθωση in situ είτε σε στοχευμένη ενσωμάτωση σε ασφαλή 
σημεία του γονιδιώματος είτε τέλος σε ανάπτυξη επισωματικών φορέων. μέχρι τότε, η γΘ φαίνεται να 
είναι μόνο σχετικά ασφαλής. τέλος, τα κύτταρα είναι κάτι περισσότερο από φάρμακα γιατί όταν τα με-
ταμοσχεύουμε, είναι δύσκολο να τα πάρουμε πίσω.
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Aνασκόπηση

πεδίο της γονιδιακής θεραπείας (ή μεταφοράς), βρέθηκε 
αντιμέτωπο με φαινομενικά ανυπέρβλητα προβλήματα. 
για να κατανοήσουμε τα προβλήματα, πρέπει πρώτα να 
αποτυπώσουμε τους στόχους μίας επιτυχημένης γονιδι-
ακής μεταφοράς. οι στόχοι αυτοί είναι:

(i) η μεταφορά του γονιδίου σε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα κύτταρα-στόχους,

(ii) η έκφραση του γονιδίου για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα,

(iii) η ιστο-ειδική και μη-έκτοπη έκφραση του γονι-
δίου και

(iv) η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από την ει-
σαγωγή του γονιδίου στο γενετικό υλικό του κυττάρου-
στόχου.

η επίλυση των παραπάνω προβλημάτων ήταν μία 
σταδιακή και επίπονη προσπάθεια που επικεντρώθηκε 
στην ανάπτυξη των φορέων και στη χρήση ρυθμιστι-
κών αλληλουχιών DNA που ελέγχουν τη λειτουργική 
δραστηριότητα των εξωγενών γονιδίων. ςτην παρούσα 
ανασκόπηση, θα παρουσιάσουμε τη σύγχρονη state-of-
the-art του επιστημονικού αυτού πεδίου, τις προοπτικές 
του και τα αδιέξοδα.

Εισαγωγή
η γονιδιακή θεραπεία (γΘ), ως επιστημονικό πεδίο, 

βρίσκεται σε πλήρη ενηλικίωση και διάγει περίπου το 30ο 
έτος της ηλικίας της. Θεωρούμε ως σχετική αρχή το 1984 
όταν παρουσιάστηκε η παραγωγή φορέων (vectors) ικα-
νών να μεταφέρουν γενετικό υλικό, κλωνοποιημένο σε 
εργαστήριο, και να το εκφράζουν σε αιμοποιητικά κύττα-
ρα1. η ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας είχε σαν απο-
τέλεσμα μία έκρηξη ενθουσιασμού για τις δυνατότητες 
της γενετικής επιδιόρθωσης που έφτασε σε περίπου 15 
χρόνια να μπει σε κλινικές δοκιμές2. ςυχνά όμως στα νέα 
ερευνητικά πεδία, ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρει-
ες» και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το επιστημονικό 
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Φορείς (vectors) γονιδιακής μεταφοράς
η μεταφορά γονιδίων για τη θεραπεία γενετικών νο-

σημάτων του αίματος έχει σαν στόχο τη μόνιμη παρουσία 
του εξωγενούς γονιδίου (που ονομάζεται και διαγονίδιο) 
στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑκ) και την έκ-
φρασή του στα διαφοροποιημένα θυγατρικά κύτταρα. 
Επειδή τα ΑΑκ έχουν την ικανότητα της αυτο-ανανέω-
σης, για τη γονιδιακή μεταφορά στα ΑΑκ είναι sine qua 
non η μόνιμη ενσωμάτωση του φορέα στο γενετικό υλικό 
του κυττάρου γιατί διαφορετικά, ένας επισωματικός φο-
ρέας θα χανόταν με τις διαδοχικές διαιρέσεις του ΑΑκ. 
Ενσωματούμενοι φορείς είναι οι ρετροϊοί και οι αδενο-
εξαρτώμενοι (adeno associated virus, AAV).

Ρετροϊοί
Υπάρχουν οι εξής 3 οικογένειες: (i) onco (ii) len-

ti και (iii) spuma (ή foamy). Χαρακτηριστικό και των 
τριών είναι ότι τα ιικά σωματίδια αποτελούνται από 
RNA από το οποίο παράγεται DNA πριν την ενσωμά-
τωση του φορέα στο κύτταρο-στόχο. ιστορικά, οι πρώ-
τοι φορείς που εφαρμόστηκαν ερευνητικά και κλινικά 
ήταν οι onco3,4. οι lenti προέρχονται από τον ιό HIV και 
έχουν τροποποιηθεί γενετικά ώστε να είναι αδύνατο να 
αναπαραχθούν5. οι spuma φορείς εξελίχτηκαν από τον 
αντίστοιχο μη-παθογόνο ιό των πιθηκοειδών, τα οποία 
αποτελούν και τους φυσικούς φορείς6. οι ρετροϊοί μπο-
ρούν να δεχθούν από 4-10 kb κλωνοποιημένο DNA που 
είναι συνήθως αρκετό για την έκφραση ενός γονιδίου 
με τις λειτουργικές του αλληλουχίες. το μέγεθος του 
κλωνοποιημένου DNA μαζί με τις υπολειμματικές ιι-
κές αλληλουχίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγεθος 
του ιού. κοινό χαρακτηριστικό των ρετροϊών είναι ότι 
ενσωματώνονται τυχαία στο γενετικό υλικό του κυτ-
τάρου-στόχου ενώ, διαφέρουν στην ικανότητά τους να 
εισέρχονται στον πυρήνα του κυττάρου: οι onco και οι 
spuma χρειάζονται μίτωση και διάρρηξη της πυρηνικής 
μεμβράνης ενώ οι lenti εισέρχονται στον πυρήνα και σε 
φάση G0 του κυτταρικού κύκλου.

Αδενο-εξαρτώμενοι  
(adeno associated virus, AAV)

οι AAV φορείς έχουν προέλθει από τον αντίστοιχο 
μη-παθογόνο ιό. Έχουν μικρό γονιδίωμα και μπορούν 
να δεχτούν περίπου 2-4 kb γενετικού υλικού. λόγω του 
ασθενούς τροπισμού τους προς τα ΑΑκ δεν έχουν χρησι-
μοποιηθεί για γονιδιακή μεταφορά σε αυτά. Αντίθετα, οι 
AAV έχουν αυξημένο τροπισμό προς ενδοθηλιακά, ηπα-
τοκύτταρα και μυϊκά κύτταρα και έχουν χρησιμοποιη-
θεί για τη γονιδιακή επιδιόρθωση της αιμορροφιλίας Α7. 

Στόχοι της γονιδιακής θεραπείας
(i)  Μεταφορά του γονιδίου σε όσο  

το δυνατόν περισσότερα  
κύτταρα-στόχους
Ένα γενετικό αιματολογικό νόσημα που μεταδίδεται 

ως σωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας θα μπορούσε 
να θεραπευτεί εάν τα μισά από τα κύτταρα είχαν ένα φυ-
σιολογικό γονίδιο (κατάσταση ετεροζυγωτίας). Πρακτι-
κά, εάν μπορούσαμε να εισάγουμε το γονίδιο στο 50% 
των ΑΑκ ενός πάσχοντος, θα επιτυγχάναμε θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. η αποτελεσματική κυτταρική στόχευση εί-
ναι συνάρτηση τριών παραμέτρων: του τροπισμού του ιού 
για το ΑΑκ, τη συγκέντρωση του ιού και του εμπλουτι-
σμού ενός κυτταρικού πληθυσμού σε ΑΑκ. ςτην τρέχουσα 
φάση, η γονιδιακή μεταφορά γίνεται με συν-καλλιέργεια 
των ΑΑκ με το φορέα ex vivo. Πρακτικά, τα ΑΑκ του 
ασθενούς συλλέγονται από το περιφερικό αίμα μετά από 
κινητοποίηση με αυξητικούς παράγοντες, επωάζονται για 
περίπου 16 ώρες με το φορέα και στη συνέχεια επιστρέ-
φονται στον άρρωστο με απλή μετάγγιση από περιφερική 
φλέβα. ςτο μόσχευμα, υπάρχουν κύτταρα που πήραν το 
φορέα (διαμολυσμένα) και άλλα μη-διαμολυσμένα. με 
τους διαθέσιμους φορείς (lenti και spuma) είναι εφικτή η 
διαμόλυνση περισσότερο του 50% των κυττάρων8,9. Άρα 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένας εκ των στόχων της 
γΘ για τα ΑΑκ έχει επιτευχθεί.

(ii)  Έκφραση του γονιδίου για μεγάλο χρονικό 
διάστημα
η εισαγωγή και ενσωμάτωση ενός γονιδίου στο DNA 

του διαμολυσμένου κυττάρου δεν εξασφαλίζει και την έκ-
φρασή του. ο κύριος λόγος για την αδυναμία έκφρασης 
γονιδίων που μεταφέρονται από ρετροϊούς είναι η ανα-
γνώριση του προκαρυωτικού DNA από το κύτταρά μας 
και η αποσιώπηση της έκφρασης μέσω μεθυλίωσης, κά-
τι που έχει περιγραφτεί κυρίως σε φορείς onco. μία τε-
χνολογία που έχει μερικώς επιλύσει το πρόβλημα είναι η 
χρήση απομονωτών χρωματίνης (chromatin insulators) 
που απομονώνουν το νεοεισερχόμενο γονίδιο από τη δρά-
ση της γειτονικής χρωματίνης10,11. οι μονωτές αυτοί είναι 
πλέον εφαρμοσμένοι και σε θεραπευτικούς φορείς για τη 
γΘ της β-θαλασσαιμίας12. Ένας άλλος παράγοντας που 
μπορεί να επηρεάσει το βάθος χρόνου της έκφρασης ενός 
γονιδίου κλωνοποιημένου σε ρετροϊό, είναι η δυνατότη-
τα των αλληλουχιών του ιού, και συγκεκριμένα του LTR 
(long terminal repeat) του ιού, να συμπεριφέρεται ως μο-
νωτής χρωματίνης. Φαίνεται πως το LTR των spuma έχει 
μία τέτοια ιδιότητα13 και ίσως ευθύνεται για τη μακρό-
χρονη έκφραση των γονιδίων που έχουν μεταφερθεί από 
φορείς spuma σε ΑΑκ14,15. ςυνοπτικά μπορούμε να συμπε-
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ράνουμε ότι η μακροχρόνια έκφραση ενός κλωνοποιημέ-
νου γονιδίου με φορείς lenti και spuma είναι πλέον εφικτή.

(iii)  Ιστο-ειδική και μη-έκτοπη έκφραση  
του γονιδίου

Εξελικτικά, κάθε γονίδιο έχει κοντά του λειτουργικές 
(μη-μεταγραφόμενες) περιοχές του DNA που ρυθμίζουν 
την έκφραση ενός γονιδίου στον κάθε ιστό του οργα-
νισμού. οι λειτουργικές αλληλουχίες εξασφαλίζουν το 
άνοιγμα της χρωματίνης και τη σύνδεση μεταγραφικών 
παραγόντων σε αρμονία με τη διαφοροποίηση ενός κυτ-
τάρου. ςτην περίπτωση της αιμοσφαιρίνης, το β-γονίδιο 
έχει ένα υποκινητή 145 βάσεων και μία λειτουργική αλ-
ληλουχία περίπου 20.000 βάσεων (γνωστή και ως LCR). 
Είναι προφανές ότι το μέγεθος των λειτουργικών αλλη-
λουχιών υπερβαίνει κατά πολύ το “ωφέλιμο φορτίο” των 
φορέων και έχει γίνει μεγάλη ερευνητική προσπάθεια να 
μειωθούν στο ελάχιστο οι απαραίτητες λειτουργικές αλλη-
λουχίες. Έτσι, οι θεραπευτικοί φορείς στη β-θαλασσαιμία 
έχουν φτάσει σε κλινικό και προ-κλινικό επίπεδο με 300-
3.000 βάσεις ρυθμιστικών αλληλουχιών12,15. Εν κατακλεί-
δι, η προεργασία που έχει γίνει στη λειτουργική μελέτη 
του γονιδιώματος, έχει καταγράψει με λεπτομέρεια τις 
ρυθμιστικές αλληλουχίες και ταυτόχρονα, με τα εργα-
λεία της μοριακής βιολογίας, έχουμε την ικανότητα να 
ορίσουμε τις minimum αλληλουχίες που απαιτούνται για 
τη βέλτιστη γονιδιακή ρύθμιση.

(iv)  Η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών από 
την εισαγωγή του γονιδίου στο γενετικό 
υλικό του κυττάρου-στόχου

οι μεταλλάξεις που μπορεί να συμβούν σε ένα κύττα-
ρο από την είσοδο ενός ρετροϊού αποτελούν ένα μεγάλο 
πρόβλημα που ακούει στο όνομα διεισδυτική μεταλλαξι-
ογένεση (insertional mutagenesis). Επειδή η ενσωμάτωση 
του ιικού DNA γίνεται σε τυχαίο σημείο του γενετικού 
υλικού του κυττάρου, η ανάπτυξη ανεπιθύμητων ενεργει-
ών είναι με τη σειρά της τυχαία. Αυτό όμως που διαφέ-
ρει είναι η σημειολογία της ενσωμάτωσης ανάμεσα στα 
3 είδη ρετροϊών16,17. ςυνοπτικά, οι spuma φορείς ενσω-
ματώνονται τυχαία στο γονιδίωμα, σε αντίθεση με τους 
lenti που προτιμούν μεταγραφόμενα γονίδια και τους on-
co που προτιμούν περιοχές έναρξης της μεταγραφής. οι 
ιδιότητες αυτές, δίνουν στους spuma μία σχετική υπεροχή 
αλλά ακόμα δεν υπάρχουν δεδομένα για την επαλήθευση 
των παραπάνω παρατηρήσεων και στην κλινική αρένα.

Γονιδιακή θεραπεία σε γενετικά νοσήματα 
ςτην ενότητα αυτή, θα δούμε αναλυτικά τις προσπά-

θειες που έχουν γίνει για τη γονιδιακή θεραπεία νοσημά-
των του αίματος που επιδέχονται γενετική επιδιόρθωση 
στο επίπεδο του ΑΑκ

1. Ανοσοανεπάρκειες

Severe Combined Immunodeficiency (SCID)
η γονιδιακή θεραπεία σε ασθενείς με ανοσοανεπάρ-

κειες προέκυψε ως εναλλακτική αγωγή σε ασθενείς που 
δεν είχαν μοσχεύματα. η πρώτη κλινική εφαρμογή έγι-
νε σε ασθενείς με φυλοσύνδετη μικτή ανοσοανεπάρ-
κεια (X-SCID) που είχαν έλλειψη του γονιδίου IL2RG 
της κοινής γ-αλύσου των υποδοχέων των ιντερλευκι-
νών. ςε δύο κλινικές μελέτες μεταμόσχευσης γενετικά 
τροποποιημένων ΑΑκ (με onco φορείς), οι 17 από τους 
20 ασθενείς είχαν σαφή κλινική βελτίωση και λειτουρ-
γικά τ λεμφοκύτταρα σε βάθος 12ετίας18. Αν και μερι-
κή, η αποκατάσταση της χυμικής ανοσίας ήταν επαρκής 
ώστε 10 από τους ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία 
υποκατάστασης με ανοσοσφαιρίνες ενώ φαίνεται πως 
παρέμεινε η δυσλειτουργία των Νκ κυττάρων. μία σο-
βαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν ότι 5 ασθενείς ανέπτυ-
ξαν τ-λεμφοβλαστική λευχαιμία από ενεργοποίηση του 
ογκογονιδίου LMO2, αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης του 
ιού στη συγκεκριμένη περιοχή19.

Adenosine Deaminase Deficiency (ADA-SCID)
κάτω από φυσιολογικές συνθήκες η αποδόμηση των 

νουκλεϊκών οξέων επιτυγχάνεται με τη δράση του ενζύ-
μου απαμινάση της αδενοσίνης που κωδικοποιείται από 
το γονίδιο ADA. Απώλεια του ενζύμου έχει σαν απο-
τέλεσμα τη συσσώρευση τοξικών μεταβολιτών και την 
ανάπτυξη δυσλειτουργικών τ, Β και Νκ κυττάρων. οι 
ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια ADA-SCID παρουσιάζουν 
ευπάθεια σε λοιμώξεις από τη νηπιακή ηλικία και χρή-
ζουν άμεσης κλινικής αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, λό-
γω της συστημικής δραστηριότητας του ενζύμου ADA 
σε όλους τους ιστούς, οι ασθενείς παρουσιάζουν γενικά 
λειτουργικά προβλήματα σε πνεύμονες, ήπαρ, σκελετικό 
και νευρικό σύστημα. η χορήγηση θεραπείας υποκατά-
στασης του ενζύμου φαίνεται να βελτιώνει την κλινική 
εικόνα αλλά συνδέεται με υψηλό κόστος. η ADA-SCID 
αποτελεί το πρώτο σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας που χαρ-
τογραφήθηκε γενετικά και για το οποίο εφαρμόστηκε η 
γονιδιακή θεραπεία σε κλινικό επίπεδο με γενετική τρο-
ποποίηση των ΑΑκ. Αν και στις αρχικές κλινικές μελέτες 
δεν παρουσιάστηκε βελτίωση του φαινοτύπου, περαιτέ-
ρω τροποποιήσεις στο πρωτόκολλο μεταγωγής και με-
ταμόσχευσης των ΑΑκ επέφερε κλινικά οφέλη στο 75% 
των ασθενών. Από το 2000 έχουν θεραπευτεί συνολικά 
40 ασθενείς σε ιταλία, ηνωμένο Βασίλειο και ηΠΑ και 
δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ανεπιθύμητες ενέρ-
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γειες ούτε γεγονότα διεισδυτικής μεταλλαξιογένεσης20 
παρ’ όλο που έχουν ανιχνευθεί κυτταρικοί κλώνοι με εν-
σωμάτωση του ιού στο γονίδιο LMO2.

Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS)
H ανοσοανεπάρκεια αυτή χαρακτηρίζεται από μεταλ-

λάξεις στην πρωτεΐνη WASp, ενός ρυθμιστή των ινιδίων 
ακτίνης που εκφράζεται αποκλειστικά στην αιμοποιητική 
σειρά. η απώλεια έκφρασης του γονιδίου WAS παρεμπο-
δίζει την κυτταρική κίνηση και σηματοδότηση, και οδη-
γεί σε θρομβοκυτταροπενία, λοιμώξεις και αυτοανοσία. 
Δεδομένα από ασθενείς με φυλοσύνδετη θρομβοκυττα-
ροπενία (XLT) δείχνουν ότι ακόμα και χαμηλά επίπεδα 
έκφρασης της WASp επαρκούν για τη φυσιολογική λει-
τουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, κάτι που θα 
μπορούσε να επιτευχθεί με γονιδιακή μεταφορά. Έτσι, 
η πρώτη προσπάθεια έγινε με μεταφορά στα ΑΑκ του 
φυσιολογικού γονιδίου υπό τον μεταγραφικό έλεγχο του 
ιικού LTR, με εναν onco φορέα. Αν και η μεταμόσχευση 
των γενετικά τροποποιημένων ΑΑκ επέφερε μακροπρό-
θεσμη διόρθωση του κλινικού φαινοτύπου στο 90% των 
ασθενών, 4 από τους 10 ασθενείς ανέπτυξαν λευχαιμία 
λόγω της διεισδυτικής μεταλλαξιογένεσης του φορέα21. 
Αυτό οδήγησε στην κατασκευή αυτο-αδρανοποιούμενων 
(self-inactivating, SIN) λεντιικών φορέων και στη χρήση 
τμήματος του ενδογενή υποκινητή για τη μεταγραφή του 
was γονιδίου. ςυνολικά 3 ασθενείς έχουν λάβει ΑΑκ με 
τον lenti φορέα, έχουν όλοι κλινικό όφελος, ενώ δεν έχει 
ακόμα (32 μήνες μετά την αγωγή) καταγραφεί κάποια 
ανεπιθύμητη ενέργεια22.

Chronic Granulomatous Disease (CGD)
η παθολογία της χρόνιας κοκκιωματώδους νόσου 

αντικατοπτρίζει τη δυσλειτουργία της NADPH οξειδά-
σης των ουδετεροφίλων με αποτέλεσμα υποτροπιάζουσες 
βακτηριδιακές και μυκητιασικές λοιμώξεις. η NADPH 
οξειδάση είναι ένα σύμπλοκο πέντε πρωτεϊνικών υπομο-
νάδων και μετάλλαξη σε οποιαδήποτε από αυτές οδηγεί 
στη δυσλειτουργία του ολοενζύμου. η δράση του φυσι-
ολογικού συμπλόκου οδηγεί στη δημιουργία ανιόντων 
του υπεροξειδίου και στην ενεργοποίηση αντιμικροβι-
ακών πρωτεασών που έχει σαν αποτέλεσμα την κατα-
στροφή μικροοργανισμών. η πλέον συνήθης μετάλλαξη 
(70% των ασθενών) απαντάται στο φυλοσύνδετο γονίδιο 
gp91phox. ςτο ζωικό μοντέλο της νόσου, αποτελεσματι-
κότητα έχουν επιδείξει όλα τα είδη των ρετροϊών23,24. τα 
αποτελέσματα των δύο πρώτων κλινικών μελετών στις 
ηΠΑ τη δεκαετία του 1990 ήταν ενθαρρυντικά όσον αφο-
ρά στη λειτουργική επαναφορά της NADPH οξειδάσης 
σε γενετικά τροποποιημένα ουδετερόφιλα στο περιφερι-
κό αίμα ασθενών. Ακολούθησαν μελέτες σε γερμανία, 
Ελβετία, ηνωμένο Βασίλειο και Νότια κορέα όπου συ-

νολικά έχουν ενταχθεί 11 ασθενείς με X-CGD, εκ των 
οποίων δέκα έχουν επιδείξει μόνο παροδική βελτίωση 
του κλινικού φαινοτύπου. η πιθανή αιτία για την απου-
σία γενετικά τροποποιημένων κυττάρων σε βάθος χρό-
νου μετά τη μεταμόσχευση έγκειται στο ότι σε αντίθεση 
με τις ανοσοανεπάρκειες, στη CGD τα γενετικά τροπο-
ποιημένα κύτταρα δεν έχουν κάποιο βιολογικό πλεονέ-
κτημα έναντι των παθολογικών και έτσι δεν υφίστανται 
κάποια διαδικασία φυσικής επιλογής που θα εξασφάλιζε 
τη μακρόχρονη παρουσία τους στο μυελό. Πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη κλινική μελέτη με onco 
φορείς, 2 ασθενείς παρουσίασαν εικόνα μΔς και στους 
2, αποδόθηκε στην ενεργοποίηση του evi1 γονιδίου λό-
γω διεισδυτικής μεταλλαξιγένεσης25.

2. Θαλασσαιμία
οι διαταραχές της αιμοσφαιρίνης, β-θαλασσαιμία 

και δρεπανοκυτταρική αναιμία, αποτέλεσαν τους πρώ-
τους στόχους για θεραπευτική γονιδιακή μεταφορά, δε-
δομένου ότι το γονίδιο της β-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης 
ήταν από τα πρώτα κλωνοποιημένα ανθρώπινα γονίδια. 
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη φο-
ρέων και τις επιτυχημένες δοκιμές σε ζωικά μοντέλα, 
η πρόοδος στην κλινική δεν έχει αποδώσει τα αναμε-
νόμενα. ςτην πρώτη κλινική μελέτη12, ο ένας ασθενής 
αναγκάστηκε να πάρει πάλι αυτόλογο μόσχευμα λόγω 
αποτυχίας της μεταμόσχευσης ενώ ο δεύτερος παρουσί-
ασε σημαντικά επίπεδα έκφρασης της αιμοσφαιρίνης και 
μπόρεσε να σταματήσει τις μεταγγίσεις. και εδώ όμως 
παρατηρήθηκε κλωνική έκπτυξη (υπερπλασία) ενός πλη-
θυσμού κυττάρων στο αίμα που αποδόθηκε στην ενεργο-
ποίηση του γονιδίου hmga2. η εναλλακτική προσέγγιση 
στη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας επικεντρώνεται στην 
επανενεργοποίηση της εμβρυϊκής γ-σφαιρίνης. μια μη-
φαρμακευτική προσέγγιση βασίζεται στην αναστολή 
του αρνητικού ρυθμιστή της έκφρασης της γ- σφαιρίνης 
BCL11A. Θεραπευτικά επίπεδα εμβρυϊκής αιμοσφαιρί-
νης έχουν επιτευχθεί σε αυτόλογα ερυθροειδικά κύττα-
ρα ασθενών με β-θαλασσαιμία μετά από μεταφορά του 
ανασταλτικού BCL11A shRNA26.

3. Λευκοδυστροφίες 
η X-ALD (φυλοσύνδετη αδρενολευκοδυστροφία) και 

MLD (μεταχρωματική λευκοδυστροφία) αποτελούν επίσης 
υποψήφιες ασθένειες για γονιδιακή θεραπεία στα ΑΑκ, αν 
και η παθολογία τους αφορά το κΝς. η X-ALD οφείλε-
ται σε έλλειψη του γονιδίου ABCD1 και χαρακτηρίζεται 
από υψηλή συγκέντρωση λιπαρών οξέων που προκαλούν 
προοδευτική απομυελίνωση στο κΝς. η μεταφορά του 
γονιδίου ABCD1 στη X-ALD έγινε σε αυτόλογα ΑΑκ σε 
4 ασθενείς27. η θετική έκβαση μετά από μεταμόσχευση 
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ΑΑκ, οφείλεται στη μετανάστευση των μονοκυττάρων 
στο κΝς και την επακόλουθη μετατροπή τους σε μικρο-
γλία που μπορεί και μεταβολίζει τα παθολογικά λιπαρά 
οξέα. ςτη συγκεκριμένη μελέτη δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για ενεργοποίηση κάποιου πρωτο-ογκογονιδίου. η MLD 
οφείλεται σε αυτοσωμική υπολειπόμενη διαταραχή που 
προκύπτει από την ανεπάρκεια του λυσοσωμικού ενζύ-
μου αρυλσουλφατάση Α (ARSA). ςε ζωικό μοντέλο της 
ασθένειας έχει μελετηθεί με επιτυχία η αυτόλογη μετα-
μόσχευση γενετικά τροποποιημένων ΑΑκ καθώς και η 
απευθείας έγχυση μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
αδενο-εξαρτώμενων AAV φορέων που φέρουν το ARSA 
γονίδιο28. η παθογένεια της νόσου απαιτεί την έγκαιρη 
διόρθωση της ταχέως εξελισσόμενης δυσλειτουργίας του 
κΝς και για αυτό το λόγο η αγωγή με την ενδοκρανιακή 
έγχυση AAV θεωρείται αποτελεσματικότερη.

4. Αιμορροφιλία
Επειδή και οι δύο παράγοντες (F8 και F9) παράγο-

νται στο ήπαρ, οι ιοί που χρησιμοποιήθηκαν για τη γΘ 
και των δύο νοσημάτων ήσαν οι AAV που έχουν μεγάλη 
ικανότητα διαμόλυνσης των ηπατοκυττάρων μέσω άμε-
σης έγχυσης των φορέων AAV στην πυλαία φλέβα. η γο-
νιδιακή θεραπεία της αιμορροφιλίας Α (έλλειψη F8) έχει 
αποτελέσει σημαντικό τεχνικό εμπόδιο λόγω του μεγέθους 
του γονιδίου (7.095 βάσεις) που υπερέβαινε κατά πολύ 
το ωφέλιμο φορτίο του AAV. μία εναλλακτική προσέγ-
γιση ήταν η κατασκευή εναλλακτικών (συντετμημένων) 
αλληλόμορφων του F8 που στο κλινικό μοντέλο της νό-
σου έδειξαν θεραπευτικό δυναμικό29. ςτην αιμορροφιλία 
Β, το γονίδιο είναι σχετικά μικρό (1.386 βάσεις) και η 
κλωνοποίηση σε AAV φορείς ευχερέστερη. Εναλλακτι-
κά, η μεταφορά του γονιδίου μπορεί να γίνει σε ΑΑκ με 
επακόλουθη μεταμόσχευση όπως αναφέρθηκε και για τις 
ανοσοανεπάρκειες30. οι προκλινικές μελέτες έχουν πλέον 
μεταφραστεί σε κλινικές εφαρμογές. ςτη σημαντικότερη 
μελέτη που έχει δημοσιευτεί31, και οι 6 συμμετέχοντες πα-
ρουσίασαν έκφραση F9 που κυμάνθηκε από 3-11% της 
φυσιολογικής τιμής σε βάθος 16 μηνών. ςτη μελέτη αυ-
τή παρατηρήθηκαν φαινόμενα ήπιας ηπατοτοξικότητας 
και ανοσολογικές αντιδράσεις στο καψίδιο του ιού, κά-
τι που αντιμετωπίστηκε με μικρές δόσεις κορτικοειδών. 

5.  Μεταφορά τροποποιημένων 
Τ-λεμφοκυττάρων
ςε υποτροπές διαφόρων αιματολογικών κακοηθειών 

μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών (μμο), μία 
συνήθης πρακτική είναι η έγχυση λεμφοκυττάρων του δό-
τη [donor lymphocyte infusion (DLI)], που όμως έχει τον 
κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου του μοσχεύματος έναντι 
του ξενιστή (GvHD). για την αποφυγή του φαινομένου 

έχουν χορηγηθεί γενετικά τροποποιημένα τ-κύτταρα που 
εκφράζουν ένα γονίδιο το οποίο επιτρέπει την εκλεκτική 
τους καταστροφή με gancyclovir32. μία άλλη εφαρμογή 
στη χρήση γενετικά τροποποιημένων τ-λεμφοκυττάρων 
είναι στην αντιμετώπιση των ασθενών με σύνδρομο επί-
κτητης ανοσοανεπάρκειας (AIDS). ςυγκεκριμένα, σκο-
πός είναι η ανασύσταση του αιμοποιητικού συστήματος 
του ασθενούς με AIDS με ένα πληθυσμό τ λεμφοκυτ-
τάρων που θα είναι ανθεκτικά στον ιό HIV. οι μελέ-
τες έχουν επικεντρωθεί στην αποσιώπηση του γονιδίου 
CCR5 που κωδικοποιεί ένα ισχυρό συν-υποδοχέα του 
HIV33. τέλος, στα πλαίσια της θεραπείας αιμοτολογικών 
νεοπλασμάτων, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά δημιουργι-
κών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν (i) την παραγω-
γή τ λεμφοκυττάρων ειδικά για καρκινικά αντιγόνα, (ii) 
την ανάπτυξη αντικαρκινικών εμβολίων με την έκφραση 
γονιδίων που ενισχύουν την ανοσοαπόκριση και (iii) τη 
δημιουργία τ-κυττάρων με χιμαιρικούς υποδοχείς αντι-
γόνου (chimeric antigen receptors, CARs)34. H τελευταία 
εφαρμογή αποτελεί και την επιτομή των προσπαθειών της 
χρήσης τ-κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, καθώς φαίνε-
ται να είναι μία πρακτική που θα αλλάξει τη φαρμακευ-
τική αντιμετώπιση πολλών αιματολογικών κακοηθειών. 
οι CARs, στηρίζονται στην έκφραση ενός διαγονιδίου 
που κωδικοποιεί ένα μόριο επιφανείας που υπάρχει στο 
καρκινικό κύτταρο (π.χ. CD19 στην ολλ) μαζί με ένα 
μόριο που ενεργοποιεί τα κυτταροτoξικά τ-κύτταρα που 
τελικά λύουν τα καρκινικά κύτταρα.

Αδιέξοδα στη γονιδιακή θεραπεία
Αυτό που φαίνεται σήμερα ώς ανυπέρβλητο εμπόδιο 

στην εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας είναι η διεισδυ-
τική μεταλλαξιογένεση. η σημασία της αναδύθηκε όταν 
ασθενείς με φυλο-σύνδετη μικτή ανοσοανεπάρκεια (X-
SCID) ανέπτυξαν τ-λεμφοβλαστική λευχαιμία μετά από 
λήψη ΑΑκ διαμολυσμένων με το γονίδιο IL2RG19. ςυ-
νολικά, 5 από τους 20 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν, 
ανέπτυξαν λευχαιμική εικόνα και ένας κατέληξε. το απο-
τέλεσμα από τη γονιδιακή θεραπεία της X-SCID αποδό-
θηκε στο είδος του φορέα που χρησιμοποιήθηκε (onco) 
και στο είδος του γονιδίου που μεταφέρθηκε. η άμεση 
συνέπεια ήταν η χρήση φορέων lenti στις επόμενες κλι-
νικές δοκιμές και ο προβληματισμός για τον έλεγχο της 
ανεξέλεγκτης έκφρασης των κλωνοποιημένων γονιδίων 
που δυνητικά δίνουν πλεονέκτημα επιβίωσης στα κύττα-
ρα. ςτη συνέχεια ανακοινώθηκε η επιτυχημένη γονιδια-
κή θεραπεία της β-θαλασσαιμίας με lenti φορείς12 και η 
ανάπτυξη υπερπλαστικής (αλλά όχι λευχαιμικής) εικό-
νας στο περιφερικό αίμα του ασθενούς. η εξέλιξη αυτή 
εύλογα ερμηνεύτηκε ως εγγενής αδυναμία της τεχνολο-
γίας και ταυτόχρονα ευαισθητοποίησε την επιστημονι-
κή κοινότητα στο θέμα της κλωνικής επιλογής: κύτταρα 
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με διορθωμένο κάποιο ελλειμματικό χαρακτήρα, σταδι-
ακά υπερτερούν και μπορούν δυνητικά να εξελιχθούν σε 
αληθή λευχαιμία. 

η εικόνα από τις κλινικές μελέτες που αναφέραμε έρ-
χεται σε έντονη αντίθεση με την επιτυχημένη και ασφαλή 
εφαρμογή της τεχνολογίας σε ασθενείς με ανοσοανεπάρ-
κεια από έλλειψη ADA20. ςτη γονιδιακή θεραπεία της ADA 
χρησιμοποιήθηκαν φορείς onco και διαμολυσμένα ΑΑκ, 
εν τούτοις δεν παρατηρήθηκε λευχαιμιογένεση σε κανέναν 
από τους ασθενείς που έλαβαν γενετικά διορθωμένα ΑΑκ. 
Φαίνεται πως το καθοριστικό στοιχείο στην επιτυχία αυ-
τή ήταν το είδος του γονιδίου που μεταφέρθηκε γιατί εκ-
φράζεται και ευοδώνει την ανάπτυξη Β-λεμφοκυττάρων 
χωρίς να επηρεάζει τη βιολογία των ΑΑκ.

Συμπεράσματα και προοπτικές
η γονιδιακή θεραπεία στη σημερινή της μορφή είναι 

μια «ανακριβής» επιστήμη που έχει καταγράψει επιτυχίες 
αλλά και πολλά ελλείμματα. Όσο «φυσιολογικές» και να 
είναι οι κλωνοποιημένες κατασκευές, η ενσωμάτωση των 
ρετροϊών παραμένει τυχαία με απρόβλεπτες συνέπειες. η 
ανακατασκευή των φορέων, όσον αφορά τα ρυθμιστικά 
τους στοιχεία και η χρήση μονωτών της χρωματίνης με-
λετώνται ως επιπλέον επίπεδα ασφάλειας για μεταγρα-
φική αυτονομία, κάτι που ενδέχεται να μειώσει και την 
πιθανότητα ενεργοποίησης ογκογονιδίων λόγω της εν-

σωμάτωσης των φορέων. Επίσης, η χρήση αλληλουχιών 
στόχευσης microRNA35 θα συμβάλλει σε μια πιο «φυσι-
ολογική» έκφραση των διαγονιδίων.

ςτη σημερινή της μορφή, η γΘ αποτελεί γονιδιακή 
προσθήκη, εφ’ όσον το παθολογικό γονίδιο παραμένει στη 
θέση του. ουσιαστική και ακριβής θα γίνει η γΘ όταν 
επιτύχει την in situ επιδιόρθωση της γενετικής βλάβης. 
μία τέτοια προσέγγιση θα είχε τα πλεονεκτήματα της 
ασφάλειας και της χρήσης των ενδογενών λειτουργικών 
αλληλουχιών για τον έλεγχο της έκφρασης. η δυνατό-
τητα της εφαρμογής νουκλεασών με δακτυλίους Zn για 
την in situ επιδιόρθωση γονιδίων σε αρχέγονα κύτταρα 
(iPS) και η ερυθροποιητική διαφοροποίηση αυτών των 
κυττάρων έχει αλλάξει τους σύγχρονους ερευνητικούς 
στόχους36. Επιπρόσθετα, η στοχευμένη ενσωμάτωση των 
φορέων σε ασφαλή σημεία του γονιδιώματος – όπως θεω-
ρούνται η θέση ενσωμάτωσης του AAV στο χρωμόσωμα 
9, και οι θέσεις CCR5 και ROSA26 στο χρωμόσωμα 3 – 
θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σταθερή γονιδιακή έκφρα-
ση χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες37. για την αποφυγή 
προβλημάτων από την ενσωμάτωση των φορέων εξετά-
ζεται και η εναλλακτική λύση των επισωματικών φορέων 
οι οποίοι δεν ενσωματώνονται αλλά διαιρούνται ταυτό-
χρονα με το γονιδίωμα38. Είναι πιθανό σε λίγα χρόνια η 
παρούσα τεχνολογία της μεταφοράς γενετικού υλικού να 
είναι σκοτεινό παρελθόν σε σχέση με τις τεχνολογίες της 
γονιδιακής επιδιόρθωσης.

Gene therapy. Principles and clinical applications
by Georgios Vassilopoulos1, Εleni κ. Siapati2

Gene Therapy Laboratory, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens,  
Athens, Greece

ABSTRACT: Gene therapy of genetic hematological disorders entails the genetic modification of hemat-
opoietic stem cells and the lifelong production of differentiated cells with normal phenotype. For deliv-
ery of the gene of interest, researchers have utilized retroviral vectors that possess the inherent capacity 
to insert their genome into the host DNA. At the clinical level, gene therapy has been successfully ap-
plied for the treatment of primary immunodeficiencies, b-thalassaemia, haemophilia and for the genetic 
modification of T lymphocytes. The existing vector technologies successfully achieve long-term gene 
expression but cannot guarantee targeted integration of the transgene in the host genome. This has led 
to severe adverse effects in gene therapy clinical trials, with patients developing leukemia due to vector 
insertional mutagenesis. At present, gene therapy is at the crossroads: it is futile to go on repeating mis-
takes of the past. Research ought to revisit certain issues and concentrate (i) on achieving gene correction 
in situ, (ii) on targeted vector integration in genetic safe harbors and (iii) on the development of episomal 
vectors. Until then, gene therapy can only be considered as a partially safe treatment option. Last but not 
least, cells are something more than simple medicine as they are permanently there, once transplanted.
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