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Πρόλογος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζουμε το τεύχος αυτό που είναι αφιερωμένο στην αλλογενή μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μεταμόσχευση).

Η μεταμόσχευση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 κατέστη θεραπεία επιλογής για την 
αντιμετώπιση δυνητικά θανατηφόρων κακοήθων και καλοήθων αιματολογικών νοσημάτων. 

Επειδή αποτελεί θεραπευτική επιλογή με σχετικά υψηλή θνητότητα, απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για επιτυχή έκβαση είναι: α) ασθενής με κατάλληλη ένδειξη, ηλικία και κατάσταση ικανό-
τητας, β) δότης μοσχεύματος με αποδεκτή ιστοσυμβατότητα με τον ασθενή, γ) κατάλληλο σχήμα 
προετοιμασίας για την καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος και του μυελού του λήπτη, 
δ) ικανοποιητική πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή, ε) επαρ-
κής πρόληψη και αντιμετώπιση των λοιμώξεων, που οφείλονται στην ανοσοκαταστολή που συ-
νοδεύει τη μεταμόσχευση.

Κατά την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται σημαντική αύξηση: α) της μακροχρόνιας επι-
βίωσης των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση, β) του αριθμού των μεταμοσχεύσε-
ων. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται: α) στον καλύτερο έλεγχο της ιστοσυμβατότητας δότη-λήπτη, 
β) στην αυξανόμενη χρήση μη συγγενών δοτών (ενήλικες, ομφάλιο αίμα) και απλοταυτόσημων 
συγγενών, γ) στη διεύρυνση των ενδείξεων, δ) στην αύξηση του ορίου ηλικίας των ασθενών που 
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση, ε) στη χρήση σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης τοξικότη-
τας σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας ή με συνοδά προβλήματα υγείας, στ) στην καλύτερη πρόληψη 
και αντιμετώπιση των λοιμώξεων, ζ) στην καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου μο-
σχεύματος έναντι ξενιστή.

Για το παρόν τεύχος του περιοδικού ΑΙΜΑ επιλέξαμε, όπως φαίνεται στον πίνακα περιεχο-
μένων, την κάλυψη των σημαντικότερων κατά την άποψή μας εξελίξεων της μεταμόσχευσης 
από τους προσκεκλημένους συγγραφείς, τους οποίους ευχαριστούμε θερμότατα.

	 Δημήτριος	Καρακάσης	 Ιωάννης	Μπαλταδάκης
 Αιματολόγος, Αιματολόγος,
 Διευθυντής-Υπεύθυνος Μ.Μ.Μ.Ο., Διευθυντής,
 Αιματολογική Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., Αιματολογική Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., 
 Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
 Πρόεδρος Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Α.Ε.
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Μηχανισμοί αλλοαπάντησης στην αλλογενή μεταμόσχευση

Παναγιώτης Τσιριγώτης, Μαρία Αττά, Κωνσταντίνος Γκίρκας

ΠΕριληψη: ςτην αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (άλλο-μΑκ) παρατηρείται ανο-
σολογική αντίδραση του δότη έναντι του λήπτη και αντιστρόφως. ςτην περίπτωση άλλο-μΑκ σε έδα-
φος HLA-συμβατότητας τα αλλοαντιδραστικά κύτταρα του δότη αντιδρούν με αντιγόνα του ελάσσονος 
συστήματος ιστοσυμβατότητας (Εςι). τα αλλοαντιδραστικά κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια από αντι-
γόνο-Εςι που παρουσιάζεται υπό μορφή συμπλόκου με “ίδιον”-HLA. ςτην περίπτωση άλλο-μΑκ σε 
έδαφος HLA-ασυμβατότητας δύο μη-αλληλοσυγκρουόμενες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για την εξή-
γηση της αλλοαντίδρασης. ςύμφωνα με τη θεωρία “high determinant density” τα αλλοαντιδραστικά 
τ-λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν HLA του λήπτη ανεξάρτητα του συνδεδεμένου πεπτιδίου. Παρά τη χα-
μηλή συγγένεια σύνδεσης (affinity), η υψηλή έκφραση των HLA του λήπτη στην ανοσολογική σύνα-
ψη έχει σαν αποτέλεσμα την ισχυρή ένταση σύνδεσης και την ενεργοποίηση του αλλοαντιδραστικού 
κυττάρου. ςύμφωνα με τη θεωρία “multiple binary complex” τα αλλοαντιδραστικά κύτταρα του δότη 
αναγνωρίζουν σύμπλοκο πεπτίδιο-λήπτη/HLA-λήπτη μέσω του μηχανισμού της “μοριακής μίμησης”. 
ςε περιπτώσεις άλλο-μΑκ από συμβατό δότη τα αλλοαντιδραστικά κύτταρα είναι “naïve” ενώ σε πε-
ριπτώσεις HLA-ασυμβατότητας είναι “naïve” και μνημονικά αντιστοίχως. η αλλοαναγνώριση επιτε-
λείται μέσω της άμεσης και έμμεσης αντιγονοπαρουσίασης αντίστοιχα. Αντιγονικά πεπτίδια του λήπτη 
παρουσιάζονται στα αλλοαντιδραστικά λεμφοκύτταρα του δότη μέσω των δενδριτικών κυττάρων (Δκ) 
του λήπτη στην περίπτωση της άμεσης αντιγονοπαρουσίασης και μέσω των Δκ του δότη κατά την έμ-
μεση αντιγονοπαρουσίαση. η αλλοαπάντηση στην περίπτωση HLA-συμβατότητας μιμείται την ανο-
σολογική απάντηση έναντι παθογόνων, ενώ είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και ξεφεύγει του κλασικού 
πλαισίου στην περίπτωση της HLA-ασυμβατότητας. τα αλλοαντιδραστικά κύτταρα ανιχνεύονται σε πο-
λύ μικρούς αριθμούς στο περιφερικό αίμα του μη-ευαισθητοποιημένου (έναντι του λήπτη) δότη σε πε-
ριπτώσεις HLA-ταυτότητας, ενώ 1% με 10% των λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα του δότη είναι 
αλλοαντιδραστικά έναντι του λήπτη σε έδαφος HLA-ασυμβατότητας. οι αναστολείς της καλσινευρίνης 
είναι αποτελεσματικοί στην πρόληψη της νόσου του μοσχεύματος σε περιπτώσεις HLA-συμβατότητας 
σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλο-μΑκ σε έδαφος HLA-ασυμβατότητας.
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Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική κλινική, ΕκΠΑ, Π.γ.Ν. “Αττικο”
ςυγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: Παναγιώτης τσιριγώτης, Επί-

κουρος καθηγητής Αιματολογίας, Β΄ ΠΠ κλινική ΕκΠΑ, ρίμινι 1, 
124 62 Χαϊδάρι, e-mail: panagtsirigotis@gmail.com

Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η οντογένεση και ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συ-

στήματος στα θηλαστικά και κατ’ επέκταση στον άνθρωπο 
έχει ως σκοπό την αντιμετώπιση των λοιμογόνων παρα-
γόντων στους οποίους εκτίθεται το άτομο στη διάρκεια 
του βίου του, αλλά διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρό-
λο στην πρώιμη καταστροφή “μεταλλαγμένων” κυττά-
ρων και στην αποφυγή ανάπτυξης νεοπλασιών. για την 

εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού και μέσα από τη διαρ-
κή διαδικασία της εξέλιξης, το ανοσοποιητικό σύστημα 
εξοπλίστηκε με εξαιρετικά πολύπλοκους μηχανισμούς 
μέσω των οποίων: 1) αναγνωρίζει τον “εισβολέα” σαν 
ξένο (non-self) και τον διακρίνει από δικές του δομές 
(self), και 2) ενεργοποιεί κύτταρα του ανοσοποιητικού 
που αναγνωρίζουν τον “ξένο” παράγοντα με στόχο την 
καταστροφή του (immune activation), ενώ αδρανοποιεί 
κύτταρα που αναγνωρίζουν δικές του μοριακές δομές με 
στόχο την ανάπτυξη ανοχής και την αποφυγή αυτοανο-
σίας (self-tolerance).1 

η μεταμόσχευση αλλογενών ιστών και κυττάρων 
(είτε συμπαγή όργανα είτε αιμοποιητικά αρχέγονα κύτ-
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στα ακόλουθα στάδια: i) το προγονικό και δεσμευμένο 
προς την τ-σειρά κύτταρο μεταναστεύει από το μυελό 
στο θύμο αδένα όπου αρχίζει και πολλαπλασιάζεται ενώ 
ταυτόχρονα αρχίζει η αναδιάταξη των γόνων των V, D, 
και J με αποτέλεσμα την παραγωγή τεράστιου αριθμού 
τ κυττάρων με μοναδικούς TCR, ii) τα επιθηλιακά κύτ-
ταρα του θύμου (thymic epithelial cells, TEC), αλλά και 
δενδριτικά κύτταρα που μεταναστεύουν στο θύμο από 
τους ιστούς εκφράζουν στην επιφάνειά τους πεπτίδια από 
πρωτεΐνες του ίδιου οργανισμού υπό τη μορφή συμπλό-
κου με ίδια HLA (self-peptide/self-HLA), iii) τα νεοπα-
ραγόμενα τ-κύτταρα μετακινούνται από τη φλοιώδη προς 
τη μυελώδη μοίρα του θύμου και έρχονται σε επαφή με 
τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα με αποτέλεσμα την 
αλληλεπίδραση των TCR με τα σύμπλοκα self-peptide/
self-HLA. η αλληλεπίδραση των TCR με τα σύμπλοκα 
self-peptide/self-HLA έχει ως σκοπό τη θετική (positive 
selection) αρχικά και ακολούθως την αρνητική επιλογή 
(negative selection) των τ-λεμφοκυττάρων, με αποτέλε-
σμα την πρόκληση της κεντρικής ανοσοανοχής.9 ςτο ση-
μείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ 
των όρων συγγένεια σύνδεσης (affinity) και δύναμη της 
σύνδεσης (avidity). η ικανότητα, ή η συγγένεια σύνδε-
σης (affinity) του κάθε ξεχωριστού TCR υποδοχέα με το 
αντίστοιχο peptide/HLA σύμπλοκο καθορίζεται από το 
βαθμό συμπληρωματικότητας του υποδοχέα με το συν-
δέτη του κατ’ αναλογία με την ικανότητα προσαρμογής 
του “κλειδιού στην κατάλληλη κλειδαριά”. Αντίθετα, η 
ελκτική δύναμη (avidity) στη συναπτική επιφάνεια μετα-
ξύ του τ-λεμφοκυττάρου και του αντιγονοπαρουσιαστι-
κού κυττάρου καθορίζεται μεταξύ άλλων από το affinity 
του κάθε ξεχωριστού TCR για το σύμπλοκο peptide/HLA, 
καθώς και από την ένταση της έκφρασης του συμπλόκου 
(ligand density) στη συναπτική επιφάνεια (πολλά κλειδιά 
σε πολλές κλειδαριές προσφέρουν ισχυρή σύνδεση).10

Ανοσοανοχή και αποφυγή της αυτοανοσίας 
η αποφυγή πρόκλησης αυτοανοσίας επιτελείται μέ-

σω των μηχανισμών της κεντρικής και περιφερικής ανο-
σοανοχής. η κεντρική ανοσοανοχή επιτελείται στο θύμο 
και διακρίνεται σε δύο φάσεις: κατά τη φάση της θετι-
κής επιλογής επιβιώνουν μόνο τα λεμφοκύτταρα τα οποία 
έχουν ικανότητα σύνδεσης με τα σύμπλοκα self-peptide/
self-HLA που τους παρουσιάζονται στον θύμο. τα κύτ-
ταρα με δύναμη σύνδεσης (avidity) κάτωθεν ενός ορίου 
υφίστανται απόπτωση. με τη θετική επιλογή εξασφαλί-
ζεται ότι τα λεμφοκύτταρα που επιζούν θα έχουν μικρή 
τουλάχιστον αντιδραστικότητα έναντι self-peptide/self-
HLA. κατά τη δεύτερη φάση της αρνητικής επιλογής, 
τα λεμφοκύτταρα με υψηλή (άνωθεν ενός ορίου) δύναμη 
σύνδεσης με τα σύμπλοκα self-peptide/self-HLA υφίστα-
νται απόπτωση. με την αρνητική επιλογή εξασφαλίζεται 

η απόπτωση των αυτοαντιδρώντων κλώνων και η απο-
φυγή αυτοανοσίας. τελικό αποτέλεσμα του μηχανισμού 
της κεντρικής ανοσοανοχής είναι ότι τελικά από τον θύ-
μο εξέρχονται μόνο τ-λεμφοκύτταρα τα οποία έχουν τη 
δυνατότητα να αντιδράσουν με σύμπλοκο που αποτελεί-
ται από non-self-peptide/self-HLA.11

Παρά τη μεγάλη αποτελεσματικότητα του μηχανισμού 
της κεντρικής ανοσοανοχής, αυτοαντιδρώντες κλώνοι 
σχεδόν σε όλα τα άτομα καταφέρνουν να ξεφύγουν της 
επιτήρησης και να εξέλθουν του θύμου. Ενώ η διαφυγή 
από την κεντρική ανοσοανοχή είναι σχεδόν καθολική, 
αυτοάνοσες εκδηλώσεις εμφανίζονται μόνο σε μειοψη-
φία των ατόμων ενός πληθυσμού. ςημαντικό ρόλο στην 
αποφυγή αυτοανοσίας διαδραματίζει ο μηχανισμός της 
περιφερικής ανοσοανοχής ο οποίος δεν είναι επαρκώς 
αποσαφηνισμένος.

τα ώριμα τ-λεμφοκύτταρα όταν εξέρχονται του θύμου 
και δεν έχουν ακόμα έλθει σε επαφή με αντιγόνο χαρα-
κτηρίζονται με τον όρο παρθένα (naive) λεμφοκύτταρα 
και έχουν ένα profile έκφρασης υποδοχέων που καθορί-
ζει τη διαρκή κινητικότητά τους από το περιφερικό αίμα 
στις θυμοεξαρτώμενες περιοχές των δευτερογενών λεμ-
φικών οργάνων και αντίστροφα.12 η κινητικότητα αυτή 
εξυπηρετεί την ανάγκη να έλθουν σε επαφή με εξειδικευ-
μένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. τα πλέον εξειδι-
κευμένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα τα οποία είναι 
τα δενδριτικά κύτταρα κυκλοφορούν στους ιστούς και 
φαγοκυτταρώνουν υλικό από κύτταρα που βρίσκονται 
σε διαδικασία απόπτωσης. κατά τη διάρκεια της κυκλο-
φορίας στους ιστούς χαρακτηρίζονται με τον όρο άωρα 
δενδριτικά (immature dendritic cells, imDCs) και διαθέ-
τουν σημαντική ικανότητα φαγοκυττάρωσης αλλά ελάχι-
στη ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης. κατά τη διάρκεια 
της διαφοροποίησης τους σε ώριμα δενδριτικά μετανα-
στεύουν στους επιχώριους λεμφαδένες, και χάνουν την 
ικανότητα φαγοκυττάρωσης ενώ αναπτύσσουν την ικα-
νότητα της αντιγονοπαρουσίασης των πεπτιδίων που προ-
έρχονται από την πρωτεόλυση των φαγοκυτταρωθέντων 
πρωτεϊνών υπό τη μορφή συμπλόκου με self-HLA. ςε πε-
ρίπτωση προσβολής από λοιμογόνο παράγοντα τα άωρα 
δενδριτικά κύτταρα εκτός από τα “ξένα” πρωτεϊνικά μό-
ρια έρχονται σε επαφή και με μοριακές δομές (π.χ. RNA 
ιικής προέλευσης, μικροβιακοί λιποπολυσακχαρίτες) οι 
οποίες χαρακτηρίζονται με τον όρο PAMPs (pathogen 
associated membrane patterns). η ύπαρξη των PAMPs 
είναι προϊόν της εξέλιξης και αποτελεί για το ανοσοποι-
ητικό σύστημα ένα είδος σήματος επικείμενου κινδύνου 
(danger signal) από την παρουσία “ξένου εισβολέα”.13 
οι PAMPs συνδέονται με ειδικούς υποδοχείς στην επι-
φάνεια των δενδριτικών κυττάρων με αποτέλεσμα τη δι-
αφοροποίηση τους σε πλήρως ώριμα κύτταρα (mature 
dendritic cells, mDCs). τα mDCs εκφράζουν σύμπλοκα 
peptide/self-HLA σε συνδυασμό με συν-διεγερτικά μό-
ρια (co-stimulation) και έχουν την ικανότητα να προκα-

ταρα) αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική μέθοδο. με 
τον όρο αλλογενής περιγράφεται η μεταμόσχευση ιστού 
από άτομο σε άλλο, μη-γενετικά ταυτόσημο, άτομο του 
ίδιου είδους (π.χ. από άνθρωπο σε άνθρωπο). τα αλλο-
γενή μοσχεύματα αποτελούν στόχο του ανοσοποιητικού 
συστήματος και η ανοσολογική δράση έναντι των αλλο-
γενών κυττάρων περιγράφεται με τον όρο “αλλοαπάντη-
ση” (allorecognition and alloresponse).2 

ςτο παρόν κείμενο θα επιχειρηθεί βραχεία περιγρα-
φή των μηχανισμών της αλλοαπάντησης στην αλλογενή 
μεταμόσχευση. για λόγους συντομίας θα γίνει περιγρα-
φή της αλλοαπάντησης μέσω του μηχανισμού της επί-
κτητης κυτταρικής ανοσίας (cellular adaptive immunity). 
ο αναγνώστης όμως θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην αλ-
λοαπάντηση συμμετέχει το ανοσοποιητικό σύστημα στο 
σύνολο του και για πιο λεπτομερή κατανόηση θα πρέπει 
να ανατρέξει σε αντίστοιχη βιβλιογραφία που περιγρά-
φει την αλλοαπάντηση μέσω της χυμικής ανοσίας, των 
κυττάρων φυσικών φονέων αλλά και της φυσικής ανο-
σίας (innate immunity).3,4

Οντογένεση και οργάνωση της επίκτητης 
κυτταρικής ανοσίας
Μείζον Σύστημα Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας
(Major Histocompatibility Complex, MHC)

Αποτελείται από ένα σύνολο πρωτεϊνών, οι οποίες πα-
ρουσιάζουν εξαιρετικό πολυμορφισμό, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων του 
ίδιου είδους. ςτον άνθρωπο περιγράφονται και με τον όρο 
Human Leucocyte Antigens (HLA) επειδή ανιχνεύθηκαν 
πρώτα σε ανθρώπινα λευκά αιμοσφαίρια. κατατάσσονται 
σε 2 αντιγονικές ομάδες: τα αντιγόνα τάξης-ι, (HLA-I) 
εκφράζονται στη μεμβράνη όλων των εμπύρηνων κυττά-
ρων του οργανισμού και συνδέονται με πεπτίδια (p) τα 
οποία προέρχονται από την πρωτεόλυση ενδοκυττάριων 
πρωτεϊνών. Αντίθετα, τα αντιγόνα τάξης-ιι (HLA-II) εκ-
φράζονται υπό φυσιολογικές συνθήκες μόνο στην επιφά-
νεια ειδικών κυττάρων του ανοσοποιητικού που έχουν την 
ιδιότητα της “αντιγονοπαρουσίασης”.5 Θα πρέπει βέβαια 
να σημειωθεί ότι σε συνθήκες “stress” αντιγόνα HLA-II 
δυνατόν να εκφράζονται και σε κύτταρα άλλης προέλευ-
σης, όπως παρεγχυματικά κύτταρα ιστών και αγγειακά 
ενδοθηλιακά κύτταρα.6 τα HLA-II εκφράζονται στην κυτ-
ταρική επιφάνεια υπό τη μορφή συμπλόκου με πεπτίδια 
(p-HLA-II) που προέρχονται από εξωκυττάριες πρωτεΐνες 
οι οποίες έχουν προηγούμενα ενσωματωθεί (endocytosis) 
από το κύτταρο. οι ενδο- και εξω-κυττάριες πρωτεΐνες, 
τα πεπτίδια των οποίων εκφράζονται στα HLA, δυνα-
τόν να είναι “ίδιας” προέλευσης (self) ή να προέρχονται 
από “ξένες” (non-self) πρωτεΐνες, όπως π.χ. πρωτεΐνες 
ιών που έχουν μολύνει κύτταρα του οργανισμού. Είναι 

απαραίτητο να τονιστεί ότι από το σύνολο των πεπτιδί-
ων που προέρχονται από την πρωτεόλυση μίας πρωτεΐ-
νης ελάχιστα μόνο μπορεί να συνδεθούν σε ειδική θέση 
του κάθε συγκεκριμένου HLA (peptide binding pocket). 
Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του κυτταρομεγα-
λοϊού (CMV) από το σύνολο των πρωτεϊνών του οποίου 
ελάχιστα μόνο πεπτίδια μπορούν να συνδεθούν με συγκε-
κριμένα HLA. μόνο το πεπτίδιο pp65(363-373) από το 
πλήθος των πεπτιδίων που προέρχονται από την πρωτε-
όλυση της ιικής πρωτεΐνης pp65 δύναται να συνδεθεί με 
το HLA-A-0101, ενώ αντίστοιχα μόνο το πεπτίδιο IE-1 
(199-207) το οποίο προέρχεται από την IE-1 δύναται να 
συνδεθεί με το HLA-B-0801.7 Από τα ανωτέρω καθίστα-
ται προφανές ότι η μεγάλη πολυμορφία των HLA αυξά-
νει σημαντικά την πιθανότητα να ανιχνευθεί πεπτίδιο από 
την “ξένη” πρωτεΐνη το οποίο θα δύναται να συνδεθεί με 
κάποιο εκ των HLA και επομένως αυξάνει την πιθανότη-
τα ανοσολογικής απάντησης στον λοιμογόνο παράγοντα.

Η παραγωγή των Τ-λεμφοκυττάρων στον θύμο
τα τ-λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται από την ικανό-

τητα τους να αναγνωρίζουν το σύμπλοκο p-HLA στην 
κυτταρική επιφάνεια. η αναγνώριση επιτελείται μέ-
σω του τ-κυτταρικού υποδοχέα (T-cell receptor, TCR) 
ο οποίος αποτελείται από δύο πολυμορφικές πρωτεϊνι-
κές αλυσίδες, την α και β προκειμένου για τον υποδοχέα 
TCR-αβ, και τις γ και δ για τον TCR-γδ υποδοχέα. η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των τ-κυττάρων έχουν τον υποδο-
χέα TCR-αβ και στο υπόλοιπο κείμενο η χρήση του όρου 
τ-λεμφοκύτταρα θα αναφέρεται σε TCR-αβ κύτταρα. τα 
TCR-γδ λεμφοκύτταρα είναι κύτταρα με ιδιαίτερη λει-
τουργία και δράση, η περιγραφή των οποίων ξεφεύγει 
των σκοπών του παρόντος. οι α και β αλυσίδες κωδικο-
ποιούνται από τα αντίστοιχα γονίδια και η εξαιρετική με-
ταβλητότητα τους οφείλεται στον μηχανισμό μέσω των 
οποίων επιτελείται η αναδιάταξη γονιδιακών τμημάτων 
των περιοχών V (variable), D (diversity), J (joining).8 η 
κάθε περιοχή από τις V, D, J αποτελείται από πολλά τμή-
ματα και κατά τη διαδικασία της αναδιάταξης ένα τμήμα 
από κάθε περιοχή (π.χ. V9J3D6) χρησιμοποιείται για την 
κωδικοποίηση μίας μοναδικής αλυσίδας. η αναδιάταξη 
των γονιδιακών τμημάτων γίνεται με τυχαίο τρόπο και 
εάν λάβουμε υπόψη όλους τους πιθανούς συνδυασμούς 
τμημάτων, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε τον τεράστιο 
αριθμό των μοναδικών TCR υποδοχέων που μπορεί να 
παραχθούν. η ποικιλία των TCR αυξάνει ακόμα περισ-
σότερο με την τυχαία είσοδο νουκλεοτιδίων στην υπερ-
μεταβλητή περιοχή των ήδη αναδιατεταγμένων γόνων. 
με μαθηματικούς υπολογισμούς ο αριθμός των μοναδι-
κών TCR υποδοχέων που δύναται να παραχθούν ανέρ-
χεται σε 1015 συνδυασμούς.

η παραγωγή των τ-κυττάρων στον θύμο επιτελείται 
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λήπτη. το πρώτο mHAgs ανιχνεύθηκε μετά από μελέτη 
ασθενούς η οποία είχε απορρίψει μυελικό μόσχευμα που 
είχε λάβει από τον συμβατό αδελφό της.17 οι διαφορές 
στα mHAgs είναι και πολύ συχνές αλλά και κλινικά ση-
μαντικές. Ανάλογα στον άνθρωπο έχουν ήδη ανακαλυ-
φθεί αρκετά mHAgs και ο αριθμός τους αναμένεται να 
αυξάνει διαρκώς.18

Θεωρητικά τουλάχιστον η αλλοαπάντηση έναντι των 
mHAgs σε έδαφος πλήρους HLA-ταυτότητας είναι κατα-
νοητή και θα μπορούσε να συγκριθεί με την ανοσολογι-
κή απάντηση σε πεπτίδιο προερχόμενο από ιική πρωτεΐνη 
μετά λοίμωξη. μετά λοίμωξη από CMV τα μολυσμένα 
από τον ιό κύτταρα εκφράζουν στην επιφάνεια τους το 
σύμπλοκο pp65(363-373)/HLA-A-0101 με την προϋπό-
θεση ότι το άτομο εκφράζει το HLA-A-0101. Επειδή το 
πεπτίδιο pp65(363-373) είναι ξένο στον ασθενή το ανο-
σολογικό ρεπερτόριο περιέχει λεμφοκύτταρα με ειδικό-
τητα έναντι του pp65(363-373)/HLA-A-0101 τα οποία 
ενεργοποιούνται και καταστρέφουν τα μολυσμένα από 
τον ιό κύτταρα. η ανοσολογική απάντηση έναντι του 
CMV ομοιάζει απόλυτα με την απάντηση έναντι του Υ/
self-HLA στο ανωτέρω παράδειγμα. 

Επίσης με βάση τα ανωτέρω μπορούμε να ισχυρι-
στούμε ότι σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης από HLA-
ταυτόσημο δότη τα αλλοαντιδραστικά τ-λεμφοκύτταρα 
του δότη δύναται να ανευρεθούν μόνο στη δεξαμενή των 
naive λεμφοκυττάρων. τα μνημονικά κύτταρα του δότη 
έχουν ήδη επιλεχθεί με βάση την ειδικότητα τους ένα-
ντι πεπτιδίου προερχόμενου από λοιμογόνο παράγοντα 
σε σύμπλοκο με self/HLA [π.χ. έναντι pp65(363-373)/
HLA-A-0101 σε λοίμωξη από CMV]. τα κύτταρα αυ-
τά παρέχουν προστασία στον δότη έναντι του CMV και 
έχουν πανομοιότυπη ειδικότητα με τα δικά του αφού η 
επιλογή του ιικού πεπτιδίου καθορίζεται από το HLA-
αλληλόμορφο. Αντίθετα, κύτταρα με ειδικότητα έναντι 
π.χ. Υ/self-HLA ανιχνεύονται στη δεξαμενή των naive 
λεμφοκυττάρων. Πράγματι νεότερα δεδομένα σε αν-
θρώπους δείχνουν ότι στον πληθυσμό των μνημονικών 
τ-λεμφοκυττάρων δεν ανευρίσκεται αλλοαντιδραστικό-
τητα όταν το ζεύγος δότη/λήπτη είναι HLA-ταυτόσημο.19 
Αντίθετα η μεταφορά μνημονικών λεμφοκυττάρων από 
τον δότη προσφέρει ανοσιακή “μνήμη” στον λήπτη. ο 
αριθμός των αλλοαντιδραστικών κυττάρων του δότη εί-
ναι μικρός και προσδιορίζεται σε 1 κύτταρο/104 – 105 
λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος.20 

ποια τα αλλοαντιγόνα σε περιπτώσεις με 
HLA-ασυμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη; 

ςε περιπτώσεις HLA-ασυμβατότητας ο αριθμός των 
αλλοαντιδραστικών λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα 
του δότη είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις περιπτώσεις 
HLA-συμβατότητας. ο αριθμός των αλλοαντιδραστικών 

HLA-ασυμβατότητα μεταξύ δότη και λήπτη. Θα επιχει-
ρηθεί να δοθεί απάντηση σε 3 θεμελιώδη ερωτήματα: 1) 
Ποιο είναι το/τα αλλοαντιγόνα έναντι των οποίων στο-
χεύει η αλλοαπάντηση; 2) πως επιτελείται η αλλοανα-
γνώριση; 3) μέσω ποίων μηχανισμών πραγματοποιείται 
η αλλοαπάντηση; 

ποια τα αλλοαντιγόνα σε περιπτώσεις  
με πλήρη HLA-συμβατότητα μεταξύ δότη 
και λήπτη;

μετά την εφαρμογή της τυποποίησης των HLA με 
τεχνικές υψηλής ευκρίνειας η πλειονότητα των ασθενών 
λαμβάνουν μοσχεύματα από μη-συγγενείς δότες με πλήρη 
HLA-ταυτότητα σε βαθμό ανάλογο με τη μεταμόσχευση 
από συγγενή συμβατό δότη. Ακόμα και στις περιπτώ-
σεις με πλήρη HLA-ταυτότητα η πιθανότητα εμφάνισης 
σοβαρού GVHD είναι σημαντική, γεγονός που αποδει-
κνύει την παρουσία της ανοσολογικής αλλοαπάντησης 
του δότη έναντι του λήπτη. τίθεται εύλογα το ερώτη-
μα έναντι ποιων αντιγόνων στρέφεται η αλλογενής απά-
ντηση σε αυτές τις περιπτώσεις. η απάντηση έχει δοθεί 
πριν από δεκαετίες με την ανακάλυψη των ελασσόνων 
αντιγόνων ιστοσυμβατότητας (minor histocompatibility 
antigens, mHAgs). τα mHAgs είναι πολυμορφικές, συνή-
θως ενδοκυττάριες πρωτεΐνες που διαφέρουν μεταξύ των 
HLA-ταυτόσημων ατόμων με εξαίρεση τους μονο-ωικούς 
διδύμους. τα mHAgs υφίστανται ενδοκυττάρια πρωτεό-
λυση όπως και όλες οι υπόλοιπες πρωτεΐνες και πεπτίδια 
που προέρχονται από την αποδόμηση τους παρουσιάζο-
νται υπό τη μορφή συμπλόκων με self/HLA στην κυττα-
ρική επιφάνεια. λόγω του πολυμορφισμού είναι δυνατόν 
μετά την αποδόμηση τους να προκύψουν διαφορετικά πε-
πτίδια σε άτομα με διαφορετικά αλλήλια.16 Αναφέρεται 
το κάτωθι παράδειγμα: Ένα ζεύγος HLA-ταυτόσημων 
δότη και λήπτη παρουσιάζει διαφορετικά αλληλόμορφα 
σε κάποιο mHAgs (ο δότης έχει τα αλληλόμορφα Α/Α 
ενώ ο λήπτης έχει τα αλληλόμορφα Α/Β). Από την ενδο-
κυττάρια πρωτεόλυση των Α και Β προκύπτουν τα δια-
φορετικά πεπτίδια X και Y τα οποία εκφράζονται υπό τη 
μορφή συμπλόκων με τα HLA τα οποία είναι κοινά με-
ταξύ δότη και λήπτη. τα κύτταρα του λήπτη εκφράζουν 
στην επιφάνεια τους το σύμπλοκο Υ/self-HLA το οποίο 
απουσιάζει στον δότη, ενώ τόσο ο δότης όσο και ο λήπτης 
εκφράζουν το σύμπλοκο Χ/self-HLA. τα λεμφοκύτταρα 
του δότη εκπαιδεύτηκαν στον θύμο αδένα παρουσία του 
συμπλόκου Χ/self-HLA και απουσία του Υ/self-HLA με 
αποτέλεσμα λόγω της κεντρικής ανοσοανοχής τα λεμφο-
κύτταρα με ειδικότητα έναντι του Χ/self-HLA να έχουν 
απαλειφθεί ενώ τα λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι 
του Υ/self-HLA να είναι εν δυνάμει παρόντα στο ανοσο-
λογικό ρεπερτόριο του δότη. Επομένως η αλλοαπάντη-
ση αποδίδεται σε διαφορές στα mHAgs μεταξύ δότη και 

λούν ενεργοποίηση των ειδικών naive λεμφοκυττάρων 
(immune activation). τα λεμφοκύτταρα μετά την ενερ-
γοποίηση αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και διαφορο-
ποιούνται σε ανοσοδραστικά κύτταρα (immune effector 
cells) και κύτταρα μνήμης (memory cells).14 

ςε συνθήκες ηρεμίας, τα imDCs διατρέχουν τους 
ιστούς και φαγοκυτταρώνουν πρωτεΐνες του ίδιου του 
οργανισμού που προέρχονται από κύτταρα που υφίστα-
νται απόπτωση. η απουσία λοιμογόνου παράγοντα, φλεγ-
μονής και επομένως των PAMPs δρα ανασταλτικά στην 
πλήρη ωρίμανση των DCs και έχει σαν αποτέλεσμα τη δι-
αφοροποίηση τους σε ημι-ώριμα DCs (semimature DCs, 
semDCs).15 τα semDCs μεταναστεύουν στους επιχώριους 
λεμφαδένες και παρουσιάζουν αυτο-αντιγόνα. η επαφή 
των semDCs με αυτοαντιδρώντες κλώνους που έχουν δι-
αφύγει της κεντρικής ανοσοανοχής οδηγεί σε καταστολή 
της ανοσιακής απάντησης και περιφερική ανοσοανοχή. 
Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στην ακόλουθη πρό-
ταση: η παρουσίαση του αντιγόνου στα ειδικά λεμφο-
κύτταρα οδηγεί σε ανοσολογική απάντηση εφόσον το 
αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο έχει προσλάβει και κά-
ποιο είδος σήματος κινδύνου (danger signal). Αντίθετα η 
αντιγονοπαρουσίαση απουσία “danger signal” έχει σαν 
αποτέλεσμα την καταστολή της ανοσιακής απάντησης 
και την ανοσοανοχή.

Η αλλοαπάντηση μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση 

η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
χαρακτηρίζεται από την ανοσολογική διαπάλη μεταξύ του 
δότη και του λήπτη. Από τη μία πλευρά τα διασωθέντα 
από το σχήμα προετοιμασίας λεμφοκύτταρα του λήπτη 
δυνατόν να ενεργοποιηθούν και να επιτεθούν ανοσολο-
γικά εναντίον των κυττάρων του δότη. η ανοσολογική 
δράση χαρακτηρίζεται με τον όρο “η δράση του ξενιστή 
εναντίον του μοσχεύματος” (host versus graft, HVG) 
και εφόσον επικρατήσει δυνατόν να καταλήξει σε ανο-
σολογική απόρριψη του μοσχεύματος. Αντίθετα, τα λεμ-
φοκύτταρα που περιέχονται στο μόσχευμα δυνατόν να 
αντιδράσουν έναντι των κυττάρων του λήπτη. η ανοσο-
λογική δράση περιγράφεται ως “η δράση του μοσχεύ-
ματος έναντι του ξενιστή” (graft versus host, GVH) και 
εφόσον δεν τεθεί υπό έλεγχο δυνατόν να προκαλέσει σο-
βαρές κλινικές εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται με τον 
όρο “η νόσος του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή” (graft 
versus host disease, GVHD). η απάντηση στο ερώτημα 
πώς επιτελείται η αλλοαναγνώριση και η αλλοαπάντηση 
δεν είναι προφανής και θα επιχειρηθεί σύντομη περιγρα-
φή (Πίνακας 1) Θα γίνει διάκριση της αλλοαπάντησης σε 
περιπτώσεις: 1) με πλήρη HLA-συμβατότητα, και 2) με 

πίνακας 1. Μηχανισμοί αλλοαπάντησης σε αλλογενή μεταμόσχευση

Συμβατότητα HLA- συμβατότητα HLA- ασυμβατότητα
Αλλοαντιγόνο Πεπτίδιο από minor-Hags* 

σε μορφή συμπλόκου  
με self-HlA

υποθέσεις:
1)  Foreign–HlA* ανεξάρτητα συνδεδεμένου 

πεπτιδίου (high determinant density 
hypothesis)

2)  Foreign-peptide/foreign HlA* μέσω 
μηχανισμού μοριακής μίμησης (multiple  
binary complex hypothesis)

Αλλοαναγνώριση Άμεση και Έμμεση Άμεση και Έμμεση

Αλλοαπάντηση Παρόμοιοι μηχανισμοί  
με την ανοσιακή  
απάντηση σε λοιμογόνο 
παράγοντα

Η αλλοαπάντηση ξεφεύγει από το κλασσικό 
σχήμα: CD4 κύτταρα αναγνωρίζουν HlA-I  
και ασκούν κυτταροτοξικότητα και CD8 
κύτταρα αναγνωρίζουν HlA-II και ασκούν 
delayed type hypersensitivity reaction*

Τύπος αλλοαντιδραστικών 
κυττάρων

Naive* Naive and memory*

Συχνότητα αλλοαντιδραστικών 
κυττάρων

1/104 – 1/105 1% - 10%

Αποτελεσματικότητα 
ανοσοκαταστολής  
με αναστολείς καλσινευρίνης

σημαντική Πολύ μικρή 

*Επεξηγήσεις των όρων δίνονται στο κείμενο
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καθυστερημένου τύπου αντίδρασης υπερευαισθησίας.25 
με τα ανωτέρω επιβεβαιώνεται το προφανές ότι η αλλο-
απάντηση είναι τόσο ισχυρότερη όσο μεγαλύτερη είναι 
η ασυμβατότητα στο σύστημα των HLA.

ποιος ο ρόλος της ανοσοκαταστολής  
στην πρόληψη της αλλοαπάντησης; 

οι αναστολείς της καλσινευρίνης (κυκλοσπορίνη, τα-
κρόλιμους) αποτελούν τον βασικό κορμό της χορηγούμε-
νης ανοσοκαταστολής μετά τη μεταμόσχευση με σκοπό 
τον έλεγχο-πρόληψη της αλλοαπάντησης. η κυκλοσπο-
ρίνη (CY) είναι σχετικά ικανοποιητική στην πρόληψη 
της πρωτογενούς ανοσιακής απάντησης σε νεοαντιγό-
να, ενώ αντίθετα είναι ελάχιστα αποτελεσματική στην 
πρόληψη της δευτερογενούς ανοσιακής απάντησης μετά 
επανέκθεση σε (recall) αντιγόνα.26 η δράση αυτή οφείλε-
ται στο γεγονός ότι η CY παρεμβαίνει σχετικά ικανοποι-
ητικά στην πρόληψη της ενεργοποίησης των naïve αλλά 
αδυνατεί να αναστείλει την ενεργοποίηση των μνημονι-
κών κυττάρων. οι βασικές αυτές αρχές βοηθούν στην 
κατανόηση και ερμηνεία των κάτωθι παρατηρήσεων: 
1) η CY είναι αρκετά αποτελεσματική στην πρόληψη 
του GVHD σε περιπτώσεις HLA-ταυτότητας και μη-
ευαισθητοποιημένου δότη (η αλλοαπάντηση προκαλείται 
από naïve κύτταρα), 2) η CY δεν είναι αποτελεσματική 
στην πρόληψη GVHD σε περίπτωση που ο δότης είναι 
προηγούμενα ευαισθητοποιημένος έναντι του λήπτη ή 
σε περίπτωση HLA-ασυμβατότητας (η αλλοαπάντηση 
προκαλείται από μνημονικά κύτταρα), 3) η CY δεν εί-
ναι αποτελεσματική στη θεραπεία του εγκατεστημένου 
GVHD (η αλλοαπάντηση προκαλείται από ενεργοποιη-
μένα κύτταρα). για τον λόγο αυτό η μεταμόσχευση σε 
HLA- ασυμβατότητα επιτελείται με τη χρήση in-vivo ή 
in-vitro μεθόδων με στόχο την καταστροφή/απομάκρυν-
ση των λεμφοκυττάρων. 

τικών κυττάρων. ςε συνθήκες “stress” παρεγχυματικά 
κύτταρα ιστών και ειδικότερα τα ενδοθηλιακά αγγειακά 
κύτταρα δυνατόν να αποκτήσουν ικανότητα αντιγονοπα-
ρουσιαστικών κυττάρων.6

πώς επιτελείται η αλλοαπάντηση;
η αλλοαπάντηση επιτελείται με τους ίδιους μηχα-

νισμούς που πραγματοποιείται και η ανοσολογική επί-
θεση σε λοιμογόνους παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα η 
τ-κυτταρική ανοσία μέσω των αλλοαντιδραστικών κυτ-
τάρων επιτίθεται και προκαλεί σημαντική ιστική βλά-
βη και ανεπάρκεια οργάνων η οποία κλινικά λαμβάνει 
τη μορφή του συνδρόμου GVHD.25 1) τα ενεργοποιη-
μένα αλλοαντιδραστικά CD8 λεμφοκύτταρα (activated 
effector cells) αναγνωρίζουν το σύμπλοκο πεπτίδιο/HLA 
στην επιφάνεια του κυττάρου του λήπτη και απεκκρί-
νουν στη συναπτική επιφάνεια τα κυτταροτοξικά κοκκία 
τους που περιέχουν granzymes και perforin επιτυγχάνο-
ντας τη λύση του κυττάρου στόχου. 2) τα ενεργοποι-
ημένα αλλοαντιδραστικά CD4-βοηθητικά (T-helpers) 
λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν το κύτταρο στόχο, εκκρί-
νουν στο μικροπεριβάλλον κυτοκίνες και προσελκύουν 
αλλά φλεγμονώδη κύτταρα όπως μακροφάγα μέσω των 
οποίων επάγουν αντίδραση τύπου καθυστερημένης υπε-
ρευαισθησίας (delayed type hypersensitivity). 3) Είναι 
γνωστό ότι ο ανοσολογικός στόχος των CD8 είναι σύ-
μπλοκο πεπτίδιο/HLA-I, ενώ ο στόχος των CD4 είναι 
σύμπλοκο πεπτίδιο/HLA-II. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
να τονιστεί ότι το κλασσικό πλαίσιο της ανοσολογικής 
αναγνώρισης του στόχου δεν ισχύει σε περιπτώσεις αλ-
λογενούς μεταμόσχευσης με HLA-ασυμβατότητα. Έτσι 
είναι δυνατόν αλλοαντιδραστικά CD4 κύτταρα να αντι-
δρούν λόγω μοριακής μίμησης με σύμπλοκο πεπτίδιο/
HLA-I και να ασκούν κυτταρολυτική δράση και αντιθέ-
τως CD8 κύτταρα να αντιδρούν με σύμπλοκο πεπτίδιο/
HLA-Iι και να ασκούν ιστική βλάβη μέσω πρόκλησης 
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ABsTRACT: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HsCT) provokes an immune re-
sponse of the donor against host and vice versa. In the setting of human leukocyte antigen (HLA)-iden-
tical allo-HsCT, donor T-cells react against disparate host minor histocompatibility antigens (mHAgs). 
Alloreactive donor τ-cells recognize peptides derived from host mHAgs presented in the context of self-
HLA. In the setting of HLA-mismatched allo-HsCT, two non-mutually excluded hypotheses have been 
proposed. According to high determinant density theory, alloreactive T-cells recognize host-HLA inde-
pendent of peptide. Despite the low affinity of alloreactive cells the high density of host-HLA present in 
immunological synapse results in high avidity ligation and therefore promotes immune activation. Ac-

λεμφοκυττάρων αυξάνει όσο αυξάνει ο αριθμός των HLA 
αντιγόνων που διαφέρουν μεταξύ δότη και λήπτη και δυ-
νατόν να αποτελούν το 1% - 10% του συνόλου των λεμφο-
κυττάρων.10 Είναι γνωστό ότι τα ώριμα τ-λεμφοκύτταρα 
που εξέρχονται του θύμου έχουν εκπαιδευτεί να αναγνωρί-
ζουν μόνο “ξένα πεπτίδια” σε μορφή συμπλόκου με “ίδια” 
HLA. Εύλογα δημιουργείται το εξής ερώτημα: πως εί-
ναι δυνατόν τα λεμφοκύτταρα του δότη να αναγνωρίζουν 
“ξένα” HLA; για την απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα 
έχουν διατυπωθεί δύο υποθέσεις οι οποίες υποστηρίζονται 
από πειραματικά δεδομένα: 1) high determinant density, 
2) multiple binary complex.

Υπόθεση high determinant density: τα HLA αν και 
με εξαιρετική πολυμορφία παρουσιάζουν σημαντική 
ομολογία με αποτέλεσμα η στερεοτακτική διαμόρφωση 
τους να διαμορφώνεται στη βάση ενός κοινού πλαισίου. 
ςύμφωνα με την 1η υπόθεση σημαντικός αριθμός από τα 
τ-λεμφοκύτταρα του δότη διαθέτουν TCR που αναγνωρί-
ζει/συνδέεται με ορισμένα εκ των αλλογενών HLA (ανε-
ξάρτητα του συνδεόμενου πεπτιδίου) του λήπτη αλλά με 
πολύ χαμηλό affinity. ςτη συναπτική επιφάνεια το σύνο-
λο των TCR του λεμφοκυττάρου (έστω και με χαμηλό 
affinity) συνδέεται με το σύνολο των HLA του κυττάρου 
στόχου με αποτέλεσμα η σύνδεση να έχει πολύ υψηλό 
avidity και να δύναται να προκαλέσει ενεργοποίηση του 
λεμφοκυττάρου του δότη.21 

Υπόθεση multiple binary complex: ςύμφωνα με τη 
2η υπόθεση ορισμένα εκ των λεμφοκυττάρων του δότη 
διαθέτουν TCR ο οποίος μέσω μηχανισμού μοριακής 
μίμησης αναγνωρίζει πολύ ισχυρά ένα σύμπλοκο που 
απαρτίζεται από ξένο πεπτίδιο συνδεδεμένο σε αλλο-
γενές HLA του λήπτη.22 Αναφέρεται το εξής παράδειγ-
μα: το πεπτίδιο FLR το οποίο προέρχεται από πρωτεΐνη 
του EBV παρουσιάζεται με τη μορφή συμπλόκου με το 
HLA-A-0801. Από ασθενείς που φέρουν το HLA-A-0801 
και έχουν μολυνθεί από EBV έχει απομονωθεί ο λεμφο-
κυτταρικός κλώνος LC13 με TCR που έχει μεγάλη ικα-
νότητα σύνδεσης με το σύμπλοκο FLR/HLA-0801 και 
ο οποίος είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός στην κατα-
πολέμηση της EBV λοίμωξης. Παραλλήλως μέσω “μο-
ριακής μίμησης” ο κλώνος LC13 έχει ισχυρή ικανότητα 
σύνδεσης με το κοινό πεπτίδιο ΕΕΥ συνδεδεμένο στην 
επιφάνεια του αλλογενούς HLA-B-4402. ο δότης Α με 
HLA-A-0801 διαθέτει λεμφοκύτταρα LC13 (εάν έχει προ-
ηγούμενα μολυνθεί με EBV τότε η δεξαμενή των μνη-
μονικών λεμφοκυττάρων διαθέτει ικανό αριθμό LC13). 
Εάν ο δότης Α χορηγήσει αιμοποιητικό μόσχευμα στον 
ασθενή Β ο οποίος φέρει το HLA-B-4402, τότε τα κύτ-
ταρα LC13 αναγνωρίζουν το σύμπλοκο του κοινού πε-
πτιδίου ΕΕΥ/HLA-B-4402 με αποτέλεσμα την πρόκληση 
GVHD. ςύμφωνα και με τις δύο υποθέσεις τα αλλοαντι-
δραστικά λεμφοκύτταρα δυνατόν να ανήκουν και στις 
δυο δεξαμενές (naive and memory).

πώς επιτελείται η αλλοαναγνώριση; 
η αλλοαναγνώριση επιτελείται μέσω τριών μηχανι-

σμών οι οποίοι περιγράφονται με συντομία.23 1) ο μηχανι-
σμός της άμεσης αλλοαναγνώρισης (direct allorecognition): 
τα δενδριτικά κύτταρα του λήπτη τα οποία διασώζονται 
από το σχήμα προετοιμασίας παρουσιάζουν τα αλλοαντι-
γόνα στα κύτταρα του δότη τα οποία και ενεργοποιούν. 
η παρουσίαση γίνεται στις θυμοεξαρτώμενες περιοχές 
των δευτεροπαθών λεμφικών οργάνων. ο μηχανισμός 
αυτός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη με-
ταμοσχευτική περίοδο, όταν στο λήπτη διασώζεται ση-
μαντικός αριθμός δενδριτικών κυττάρων. Αντίθετα στην 
όψιμη μεταμοσχευτική φάση και όταν τα δενδριτικά κύτ-
ταρα του λήπτη έχουν αντικατασταθεί πλήρως από τα δεν-
δριτικά του δότη ο μηχανισμός αυτός δεν διαδραματίζει 
κανένα ρόλο. ςτη φάση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει 2) 
ο μηχανισμός της έμμεσης αλλοαναγνώρισης (indirect 
allorecognition): τα δενδριτικά κύτταρα του δότη φαγο-
κυτταρώνουν πρωτεΐνες του λήπτη τις οποίες παρουσιά-
ζουν στα “ίδια” HLA. το σύμπλοκο (πεπτίδιο του λήπτη/
HLA του δότη) αναγνωρίζεται από τα αλλοαντιδραστικά 
λεμφοκύτταρα του δότη με αποτέλεσμα την ενεργοποίη-
ση τους και την πρόκληση GVHD. με βάση την κλασική 
παραδοχή τα εξωκυτταρίως προσλαμβανόμενα αντιγόνα 
παρουσιάζονται υπό μορφή συμπλόκου στα τάξης HLA-
ιι, ενώ τα αντιγόνα τα προερχόμενα από ενδοκυττάριες 
πρωτεΐνες παρουσιάζονται στα τάξης HLA-I. Αντίθετα με 
την κλασική άποψη, τα εξωκυτταρίως προσλαμβανόμε-
να αντιγόνα παρουσιάζονται όχι μόνο στα τάξης ιι αλλά 
και στα τάξης ι HLA και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
cross-priming.24 Έτσι εξασφαλίζεται ότι μέσω της έμμεσης 
αλλοαναγνώρισης επιτελείται όχι μόνο ενεργοποίηση των 
CD4 αλλά και των CD8 κυττάρων, 3) ο μηχανισμός ημι-
άμεσης αλλοαναγνώρισης (semidirect allorecognition): τα 
δενδριτικά κύτταρα του δότη προσλαμβάνουν ολόκλη-
ρο το σύμπλοκο πεπτίδιο/αλλογενές-HLA το οποίο απο-
πίπτει από την επιφάνεια των κυττάρων του λήπτη. το 
προσληφθέν σύμπλοκο εκφράζεται στην επιφάνεια του 
δενδριτικού κυττάρου του δότη το οποίο παρουσιάζεται 
στα αλλοαντιδραστικά λεμφοκύτταρα του δότη προκα-
λώντας την ενεργοποίησή τους.

ςκόπιμο είναι να γίνει σύντομη αναφορά σε βασικές 
αρχές της ανοσολογίας: 1) η αναγνώριση του στόχου 
και η ενεργοποίηση των naive κυττάρων μπορεί να γί-
νει μόνο με τη συμμετοχή επαγγελματικών αντιγονοπα-
ρουσιαστικών κυττάρων (professional antigen presenting 
cells) τα οποία είναι πλήρως ώριμα δενδριτικά κύτταρα 
και τα οποία διαθέτουν ισχυρή ικανότητα συν-διεγέρσης 
μέσω ειδικών υποδοχέων. Αντίθετα οι απαιτήσεις για 
ενεργοποίηση είναι πολύ λιγότερες στην περίπτωση των 
μνημονικών κυττάρων τα οποία δεν χρειάζονται ισχυρά 
συν-διεγερτικά σήματα. 2) Αλλοαπάντηση μπορεί να επι-
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cording to multiple binary complex theory, alloreactive donor T-cells recognize host peptide in the con-
text of host-HLA with strong affinity due to mechanism of molecular mimicry. Donor T-cells with host 
alloreactivity are present only in the pool of naïve T-cells in the setting of HLA-identical allo-HsCT, 
while alloreactive T-cells are present in both pools of naïve and memory T-cells in cases of HLA-mis-
matched transplantation. Allorecognition of alloantigen is mediated through direct and indirect pathways. 
Antigenic peptides derived from the host are presented to donor alloreactive cells by host dendritic cells 
(DCs) or by donor DCs in the case of direct and indirect allorecognition pathway respectively. Allore-
sponse mimics immune reactivity against pathogens in the case of HLA-identical transplants, while it is 
more complex and deviates from classical patterns in the case of mismatched transplantation. Alloreac-
tive donor T-cells are present in extremely low numbers in the peripheral blood (PB) of un-immunized 
(against the recipient) donors in the setting of HLA-identity, while 1% to 10% of PB donor T-cells are 
alloreactive against the host in cases of mismatched transplantation. Calcineurin inhibitors display sig-
nificant efficacy in graft versus host disease (GVHD) prevention in HLA-identical transplants but are 
ineffective in HLA-disparate transplantation.



Επιλογή δότη και πηγής μοσχεύματος -  
Aπλοταυτόσημοι δότες και ομφάλιο αίμα
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ΠΕριληψη: η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων παρέχει τη δυνατότητα ίασης σε 
πολλές αιματολογικές παθήσεις. η πηγή και το είδος του μοσχεύματος είναι από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες της έκβασης της μεταμόσχευσης. κατάλληλο μόσχευμα μπορεί να βρεθεί για τη μεγάλη 
πλειοψηφία ασθενών με ένδειξη μεταμόσχευσης καθώς πλέον αξιοποιούνται, εκτός από τους κλασσικούς 
δότες (συγγενής πλήρως συμβατός, μη συγγενής συμβατός δότης), και εναλλακτικές πηγές μοσχεύματος 
(απλοταυτόσημοι δότες, ομφάλιο αίμα). ο συγγενής συμβατός δότης παραμένει πρώτη επιλογή εφόσον 
είναι διαθέσιμος. τα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων από μη συγγενείς συμβατούς δότες προσεγγίζουν 
αυτά των συγγενών. κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή μη συγγενών δοτών εί-
ναι η HLA συμβατότητα, το φύλο, η ηλικία, CMV οροθετικότητα, ΑΒο ασυμβατότητα. η αναζήτηση 
μη συγγενή δότη μπορεί να είναι περίπλοκη, χρονοβόρα και ακριβή, διευκολύνεται όμως από εργαλεία 
αναζήτησης και εκτίμησης της πιθανότητας συμβατότητας. το ομφάλιο αίμα παρέχει τη δυνατότητα με-
ταμόσχευσης σε πολλούς ασθενείς που δε διαθέτουν κατάλληλο κλασσικό δότη. η HLA συμβατότητα 
και η κυτταρική δόση είναι οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή μονάδων ομ-
φαλίου αίματος. οι απλοταυτόσημοι δότες παρέχουν πλεονεκτήματα (σχεδόν καθολική διαθεσιμότητα, 
χαμηλό κόστος, δυνατότητα επιλογής) και χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά χάρη σε νέα πρωτόκολ-
λα μεταμόσχευσης που αντιμετωπίζουν περιορισμούς του παρελθόντος. η στρατηγική της αναζήτησης 
δότη τροποποιείται από την φάση της νόσου, τον κίνδυνο υποτροπής, το επείγον της μεταμόσχευσης, 
τη διαθεσιμότητα πηγών μοσχεύματος, το κόστος, και πρέπει να είναι έγκαιρη, ρεαλιστική, συντονισμέ-
νη και να εντάσσεται στη συνολική στρατηγική θεραπείας.
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Aνασκόπηση

προέλευση και η διαθεσιμότητα των αιμοποιητικών κυτ-
τάρων είναι ανάμεσα στους καθοριστικούς παράγοντες 
(δότης, υποκείμενη νεοπλασία, πρώιμη ή όψιμη φάση 
νόσου, ηλικία και συννοσηρότητες ασθενή) που επηρε-
άζουν την έκβαση της μεταμόσχευσης. ςήμερα σχεδόν 
όλοι οι ασθενείς με ένδειξη αλλογενούς μεταμόσχευσης 
μπορούν να βρουν μόσχευμα, γεγονός που οφείλεται στην 
ολοένα μεγαλύτερη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών μο-
σχεύματος. καθώς οι γνώσεις μας για τα χαρακτηριστικά 
του δότη και του μοσχεύματος που επιδρούν στην έκβα-
ση της μεταμόσχευσης αυξάνουν, ο αλγόριθμος επιλογής 
δότη γίνεται περισσότερο περίπλοκος και εξατομικευ-
μένος για κάθε ξεχωριστή κλινική περίπτωση, με απο-
τέλεσμα πολλές φορές να είναι αναγκαία η αναζήτηση 
συμβουλής από ειδικούς. Υπάρχουν πλέον αρκετά είδη 
δοτών που περιλαμβάνουν τους κλασσικούς (συγγενείς 
πλήρως συμβατούς, μονοωογενείς και μη συγγενείς εθε-
λοντές συμβατούς δότες) και εναλλακτικούς (συγγενείς 

η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
παρέχει τη δυνατότητα ίασης σε ασθενείς με νεοπλασμα-
τικές ή καλοήθεις παθήσεις σε πολλές περιπτώσεις στις 
οποίες η ίαση δεν είναι εφικτή με συμβατικές θεραπείες. 
η σημαντική της θέση στην εποχή των μοριακά στοχευ-
μένων και των ανοσολογικών θεραπειών φαίνεται από 
τον αυξανόμενο κάθε χρόνο αριθμό μεταμοσχεύσεων 
που αναφέρονται στα μητρώα καταγραφής. ςυνοδεύε-
ται όμως από σημαντική τοξικότητα και κίνδυνο επιπλο-
κών που επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών ή 
οδηγούν στο θάνατο σε ύφεση. η πιθανότητα υποτροπής 
μετά τη μεταμόσχευση είναι επίσης ένα σημαντικό ενδε-
χόμενο, ιδιαίτερα για ασθενείς με επιθετική βιολογία ή/
και προχωρημένη φάση νόσου κατά τη μεταμόσχευση. η 
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στους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν από συγγενή δό-
τη με ένα αντιγόνο διαφορά (HR 0.58). η εντόπιση της 
αντιγονικής διαφοράς σε τάξης ι ή τάξης ιι HLA τόπους 
δεν φάνηκε να επηρεάζει την έκβαση12. ςτη μελέτη αυ-
τή η πλειοψηφία των συγγενικών δοτών ήταν αδέλφια, 
η διαφορά σε ένα αντιγόνο πιθανόν προκλήθηκε από χι-
ασματυπία και ο βαθμός συμβατότητας εκτεταμένου 
απλοτύπου είναι μάλλον μεγαλύτερος σε σύγκριση με 
την ομάδα με μη συγγενή δότη12.

Αντίθετα, αναδρομική σύγκριση ασθενών με μυελι-
κές κακοήθειες που μεταμοσχεύθηκαν από συγγενή δότη 
με ασυμβατότητα ενός αντιγόνου/αλληλίου (9/10) ή από 
πλήρως συμβατό (10/10) μη συγγενή δότη σε ένα κέντρο 
(MD Anderson) έδειξε σημαντικά χειρότερη επιβίωση 
στην ομάδα των συγγενών δοτών (HR 1.8) που μπορούσε 
να εξηγηθεί από μεγαλύτερη επίπτωση TRM στην ομά-
δα αυτή (HR 1.9), κυρίως λόγω μεγαλύτερης συχνότητας 
απόρριψης του μοσχεύματος (7-8%)13. Ασυμβατότητα σε 
τόπους τάξης ι σχετίστηκε με σημαντικά χειρότερη έκ-
βαση στη μελέτη αυτή, ενώ ο μικρός αριθμός ασθενών 
με τάξης ιι ασυμβατότητα είχε παρόμοια έκβαση με την 
ομάδα των 10/10 μη συγγενών δοτών13. οι συγγραφείς 
θεωρούν ότι οι μεταμοσχεύσεις από συγγενείς δότες με 
διαφορά ενός αντιγόνου ή αλληλίου (9/10), ειδικά όταν η 
διαφορά είναι σε τάξης ι τόπο, θα πρέπει να ακολουθούν 
νεότερα πρωτόκολλα απλοταυτόσημης μεταμόσχευσης 
χωρίς τ εξάλειψη και με υψηλές δόσεις κυκλοφωσφαμί-
δης μετά τη μεταμόσχευση13.

Β. Μη-συγγενής συμβατός δότης (MUD)
Όταν δεν υπάρχει πλήρως συμβατός συγγενής δό-

της, η επόμενη καλύτερη επιλογή θεωρείται μη συγγενής 
HLA-συμβατός ενήλικας δότης (MUD, matched unrelated 
donor). μόνο περίπου 50% των καυκάσιων μπορούν να 
βρουν κατάλληλο διαθέσιμο πλήρως HLA-συμβατό ενή-
λικα μη συγγενή δότη και το ποσοστό αυτό είναι μικρό-
τερο για άλλες φυλετικές ομάδες. ςύμφωνα με στοιχεία 
του NMDP περίπου 30% των καυκασίων και έως και 
70% μειονοτικών εθνοτήτων δε βρίσκουν 8/8 συμβατό 
μη συγγενή δότη.

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος συμβατός συγγενής δό-
της ή πλήρως συμβατός (8/8) μη συγγενής δότης, εναλλα-
κτικές επιλογές είναι μερικά μη-συμβατός μη-συγγενής 
δότης (MMUD, mismatched unrelated donor, 7/8), απλο-
ταυτόσημος συγγενής δότης και ομφαλοπλακουντιακό 
μόσχευμα (UCB, umbilical cord blood)2.

τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων από μη συγ-
γενείς πλήρως συμβατούς δότες βελτιώνονται συνεχώς 
και φαίνεται ότι προσεγγίζουν τα αποτελέσματα μετα-
μοσχεύσεων από συγγενείς πλήρως συμβατούς δότες.

Αναδρομική μελέτη σύγκρινε την έκβαση ασθενών 

με αιματολογικά νεοπλασματικά νοσήματα ενδιάμεσου 
ή υψηλού κινδύνου που υποβλήθηκαν σε αλλογενή με-
ταμόσχευση από συγγενή συμβατό (Ν=885) ή μη συγγε-
νή 10/10 (HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1) (N=563) με 
μυελοαφανιστική προετοιμασία από 1992 έως 2008 στο 
Fred Hutchinson Cancer Research Center14. Δεν βρέθη-
κε διαφορά στην επιβίωση των ασθενών στις δύο ομά-
δες που είχαν υψηλού κινδύνου νόσο ή έλαβαν μυελικό 
μόσχευμα. ςτους ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου όμως 
ο κίνδυνος θανάτου ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα που 
έλαβε μόσχευμα από μη συγγενή δότη και ιδιαίτερα όταν 
το μόσχευμα ήταν περιφερικά στελεχιαία κύτταρα (HR 
1.62). τα συμπεράσματα ήταν τα ίδια και για την DFs 
(HR 1.44 για την ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου με περιφε-
ρικό μόσχευμα). ο κίνδυνος TRM ήταν επίσης μεγαλύ-
τερος στους ασθενείς με ενδιάμεσου κινδύνου νόσο που 
έλαβαν περιφερικό μόσχευμα από μη συγγενή δότη (HR 
1.87). ο κίνδυνος υποτροπής ήταν μικρότερος στην ομά-
δα με μη-συγγενή δότη (HR 0.79). η πιθανότητα aGVHD 
ήταν μεγαλύτερη στις μεταμοσχεύσεις από μη-συγγενή 
δότη (OR 1.77). η επίπτωση εκτεταμένου cGVHD ήταν 
μεγαλύτερη στην ομάδα μη-συγγενή δότη (HR 1.34) χω-
ρίς επίδραση της πηγής του μοσχεύματος14.

Από τα δεδομένα του CIBMTR 2002-2006 έγινε σύ-
γκριση της έκβασης ασθενών με οξεία μυελογενή λευ-
χαιμία που μεταμοσχεύθηκαν από συγγενή συμβατό δότη 
(Ν=624) ή 8/8 (Ν=1193) ή 7/8 (Ν=406) μη συγγενή συμ-
βατό δότη χωρίς τ κυτταρική εξάλειψη που έδειξε στις 
μεταμοσχεύσεις από μη συγγενή δότη σημαντικά με-
γαλύτερη επίπτωση aGvHD II-IV και III-IV καθώς και 
cGvHD στον πρώτο χρόνο, χωρίς όμως διαφορά επίπτω-
σης cGvHD στα 3 χρόνια15. οι ασθενείς που μεταμοσχεύ-
θηκαν από μη συγγενή δότη είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο 
πρώιμης TRM, ιδιαίτερα όταν η συμβατότητα ήταν 7/8, 
ενώ δεν υπήρχε συνολική διαφορά στην επίπτωση TRM 
ανάμεσα στις μεταμοσχεύσεις από 8/8 μη συγγενή και 
από συγγενή δότη15. η επίπτωση της υποτροπής ήταν μι-
κρότερη (HR=0.79) στους μεταμοσχευμένους από 7/8 μη 
συγγενή δότη αλλά δεν διέφερε ανάμεσα στις 8/8 MUD 
και MRD μεταμοσχεύσεις15. η LFs ήταν καλύτερη στις 
MUD μεταμοσχεύσεις στον πρώτο χρόνο, δεν διέφερε 
όμως στα 3 χρόνια, ενώ η ολική επιβίωση δεν διέφερε 
σημαντικά ανάμεσα στις 3 ομάδες ασθενών, με εξαίρεση 
τους 7/8 MUD που είχαν περισσότερους θανάτους στους 
πρώτους 6 μήνες χωρίς διαφορά στη συνέχεια15.

Παρόμοια έκβαση (TRM, LFs και Os) ασθενών με 
οξεία μυελογενή λευχαιμία υψηλού κυτταρογενετικού 
κινδύνου σε πρώτη πλήρη ύφεση που έλαβαν μόσχευμα 
από MRD ή MUD με καλή συμβατότητα (8/8) αναφέρε-
ται σε αναδρομική μελέτη του CIBMTR, ενώ ασθενείς 
που έλαβαν μόσχευμα από MUD με 7/8 ή χειρότερη συμ-
βατότητα είχαν χειρότερη έκβαση (TRM, LFs, Os)16.

μη πλήρως συμβατούς, απλοταυτόσημους συγγενείς, ομ-
φάλιο αίμα). ςύμφωνα με τα στοιχεία του EBMT για τις 
αλλογενείς μεταμοσχεύσεις το 2012, δότες ήταν HLA-
συμβατά αδέλφια στο 38%, άλλα μέλη της οικογένειας 
8%, μονοωογενείς δίδυμοι 0.3%, μη συγγενείς εθελοντές 
δότες (μυελός ή περιφερικά στελεχιαία κύτταρα, PBsC) 
στο 49% και μη συγγενικά μοσχεύματα ομφαλίου αίμα-
τος (UCB) στο 4% των μεταμοσχεύσεων1. Όσο αφορά 
την πηγή μοσχεύματος μυελός χρησιμοποιήθηκε στο 23%, 
PBsC στο 72% και ομφάλιο αίμα στο 5%1. Παρατηρή-
θηκε αύξηση του ποσοστού των μεταμοσχεύσεων από 
εναλλακτικό δότη, κυρίως απλοταυτόσημο1. οι μεταμο-
σχεύσεις από μη συγγενείς δότες έχουν αυξηθεί πολύ τα 
τελευταία χρόνια κυρίως εξαιτίας επέκτασης των ενδεί-
ξεων της αλλογενούς μεταμόσχευσης, θεραπευτικών εξε-
λίξεων και βελτιώσεων στην υποστηρικτική αγωγή που 
επιτρέπουν σε ασθενείς μεγαλύτερους σε ηλικία και με 
περισσότερες συννοσηρότητες να υποβάλλονται με μεγα-
λύτερη ασφάλεια σε αλλογενή μεταμόσχευση, σημαντικής 
αύξησης του αριθμού των εθελοντών δοτών στα μητρώα 
δοτών τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα (τυποποίηση 
σε περισσότερους τόπους και με υψηλή ανάλυση, στο-
χευμένη στρατολόγηση δοτών από εθνικές ομάδες) κα-
θώς και εξαιτίας της καθιέρωσης των μεταμοσχεύσεων 
ομφαλίου αίματος ως εναλλακτικής πηγής μοσχεύματος 
με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις HLA συμβατότητας.

Α. Συγγενής δότης
Α.1. Συγγενής πλήρως συμβατός δότης

Όταν υπάρχει διαθέσιμος συγγενής συμβατός δότης 
(MRD, matched related donor) αυτός προτιμάται γιατί η 
κλινική έκβαση της μεταμόσχευσης είναι καλύτερη (μι-
κρότερη επίπτωση νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή, μι-
κρότερη νοσηρότητα, ακόμα και όταν η ολική επιβίωση 
δεν διαφέρει στατιστικά), η αναζήτηση συνήθως δεν κα-
θυστερεί και το κόστος είναι μικρότερο. 

η πιθανότητα δύο αδέλφια να είναι HLA-A, -B και 
DRB1 συμβατά είναι 25%. ςυγγενείς πλήρως συμβατοί 
δότες είναι διαθέσιμοι στο 1/3 ή λιγότερο των ασθενών 
που έχουν ένδειξη για αλλογενή μεταμόσχευση, λαμβά-
νοντας υπόψη το μέσο μέγεθος μιας οικογένειας2. Είναι 
απίθανο να βρεθεί συγγενής συμβατός δότης που δεν εί-
ναι αδελφός, εκτός ίσως από περιπτώσεις που οι γονείς 
φέρουν πολύ συχνούς απλοτύπους ή υπάρχει αιμομιξία, 
στις οποίες τα πρώτα ξαδέλφια μπορεί να είναι πλήρως 
HLA συμβατά.

Α.2. Μονοωογενής δίδυμος δότης
ςτις σπάνιες περιπτώσεις που υπάρχει μονοωογενής 

δίδυμος αδελφός δεν απαιτείται ανοσοκατασταλτική αγω-

γή μετά τη μεταμόσχευση και η επίπτωση νόσου μοσχεύ-
ματος κατά ξενιστή (GvHD) είναι μικρή, ενώ και η TRM 
είναι μικρότερη (<10%). Ωστόσο, ο κίνδυνος υποτροπής 
είναι μεγαλύτερος, ειδικά για μυελικές κακοήθειες3-5 και 
αυτό το φαινόμενο υποστηρίζει τη θεωρία της δράσης 
τους μοσχεύματος κατά της λευχαιμίας (GvL)5. Ανάλυ-
ση 119 μεταμοσχεύσεων από μονοωογενή δίδυμο από 
το FHCRC έδειξε επίπτωση aGvHD 18% και ανάμεσα 
στους παράγοντες κινδύνου που αναγνωρίστηκαν ήταν 
θήλυ φύλο δότη με ιστορικό κυήσεων, ιστορικό κυήσε-
ων του λήπτη, μεγαλύτερη ηλικία6. Δεν βρέθηκε διαφορά 
στον κίνδυνο υποτροπής όταν συγκρίθηκαν 89 ασθενείς 
με λέμφωμα που έλαβαν μόσχευμα από μονοωογενή δί-
δυμο με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μετα-
μόσχευση σε μελέτη του IBMTR/EBMT7. ςε αναδρομική 
μελέτη από το EBMT ενηλίκων ασθενών με οξεία λευ-
χαιμία που μεταμοσχεύθηκαν από μονοωογενή αδελφό, 
η έκβαση ήταν καλύτερη όταν η λευχαιμία ήταν σε πρώ-
ιμη φάση και ιδιαίτερα όταν δεν απαιτήθηκε 2η έφοδος 
για να επιτευχθεί πρώτη πλήρης ύφεση (κίνδυνος υπο-
τροπής 54% έναντι 30%)8.

Είναι γνωστό ότι σε αρκετές περιπτώσεις οξείας 
λευχαιμίας σε παιδιά η αρχική γενετική βλάβη έχει ήδη 
συμβεί κατά τη διάρκεια της κύησης και ότι ο λανθά-
νων χρόνος κλινικής εκδήλωσης της λευχαιμίας μπορεί 
να είναι μεγάλος (έως και >10 έτη)9. Mονοωογενή δίδυ-
μα που έχουν κοινή πλακουντιακή κυκλοφορία κατά την 
κύηση (μονοχοριακά) είναι πιθανό να φέρουν τον ίδιο 
κακοήθη προλευχαιμικό κλώνο10,11 και να εμφανίζουν 
διαφορά στο χρόνο εκδήλωσης της λευχαιμίας. ςτις πε-
ριπτώσεις αυτές απαιτείται μοριακός έλεγχος του δότη 
πριν ληφθεί μόσχευμα.

Α.3. Συγγενής μη πλήρως συμβατός δότης
Περίπου 13 % των ασθενών που δεν διαθέτουν συγ-

γενή πλήρως συμβατό δότη έχουν συγγενή δότη με δι-
αφορά ενός αντιγόνου. η πιθανότητα ανεύρεσης ενός 
συγγενικού δότη με διαφορά σε ένα HLA-A, -B ή –DRB1 
είναι περίπου 3% στα αδέλφια και 10% στην ευρύτερη 
οικογένεια. Πλεονεκτήματα αξιοποίησης αυτών των δο-
τών είναι η μικρότερη διάρκεια αναζήτησης, άμεση δια-
θεσιμότητα, μικρότερο κόστος και πιθανόν μικρότερος 
αριθμός διαφορών σε ελάσσονα αντιγόνα σε σύγκριση 
με μη συγγενείς δότες.

Αναδρομική ανάλυση από το CIBMTR της έκβασης 
αλλογενούς μεταμόσχευσης ασθενών με οξεία λευχαιμία 
που μεταμοσχεύθηκαν σε πρώτη ή δεύτερη πλήρη ύφεση 
από 8/8 μη συγγενή δότη (με υψηλής ευκρίνειας τυπο-
ποίηση) ή συγγενή δότη με ασυμβατότητα 1 αντιγόνου 
δεν έδειξε διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όσο αφο-
ρά την ολική επιβίωση, DFs, TRM, υποτροπή, aGVHD 
ή εμφύτευση12. η επίπτωση του cGVHD ήταν μικρότερη 
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μηλής έκφρασης τόποι (LEL, Low Expression Loci). οι 
LEL χαρακτηρίζονται από περιορισμένη γενετική ετερο-
γένεια σε σύγκριση με τους HEL. τα DRB3, DRB4 και 
DRB5 γονίδια στους ανθρώπους συμπεριφέρονται ως αλ-
λήλια ενός τόπου. Ασυμβατότητα στους LEL μπορεί να 
προκαλέσει αλλοαντίδραση in vitro.

ςτη μελέτη του NMDP/CIBMTR (Lee et al17) ασυμ-
βατότητα στον HLA-DQ τόπο είχε επιπρόσθετη δυσμενή 
επίδραση (αν και μη στατιστικά σημαντική) στην επιβί-
ωση μόνο όταν συνυπήρχαν ασυμβατότητες στους A, B, 
C ή DRB1 τόπους, ενώ μεμονωμένη DQ ασυμβατότη-
τα δεν είχε εμφανή επίδραση στην έκβαση17. ςτην ομά-
δα των 8/8 συμβατών ζευγών ασθενή- δότη, οι HLA-DP 
διαφορές ήταν πολύ συχνές (86% τουλάχιστο μία δια-
φορά), αλλά δεν ανιχνεύθηκε σημαντική επίδραση στην 
ολική επιβίωση17. μεμονωμένη HLA-DP συμβατότητα 
έδειξε τάση συσχέτισης με αυξημένη θνητότητα από με-
ταμόσχευση και αυξημένη επίπτωση aGVHD αλλά μει-
ωμένη υποτροπή17.

και στη γερμανική μελέτη η ασυμβατότητα στο HLA-
DQB1 φάνηκε να έχει σημαντική επίδραση παρουσία και 
δεύτερης HLA διαφοράς19.

Αναδρομική μελέτη του NMDP σε μεγάλο αριθμό 
ασθενών (Ν=3853) που υποβλήθηκαν σε αλλογενή με-
ταμόσχευση από μη συγγενή δότη για αιματολογικές 
νεοπλασίες (οξεία μυελογενής λευχαιμία, οξεία λεμφο-
βλαστική λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και 
χρόνια μυελογενής λευχαιμία) από το 1988 έως 2004 
εξέτασε την επίδραση ασυμβατότητας των LEL στην έκ-
βαση της μεταμόσχευσης21. ο αριθμός διαφορών στους 
LEL ήταν μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερη ήταν η ασυμβα-
τότητα στα HEL και ιδιαίτερα όταν αυτή αφορούσε το 
DRB1 και λιγότερο τους τάξης ι τόπους. Ασυμβατότητα 
στα HLA-DRB3/4/5 δεν είχε επίδραση στα μέτρα έκβα-
σης της μεταμόσχευσης σε κάθε ομάδα ασθενών με βάση 
τη συμβατότητα των HEL (8/8, 7/8 ή <7/8). η παρουσία 
μιας DQ ασυμβατότητας στην κατεύθυνση GvH στους 
ασθενείς με 7/8 HEL συμβατότητα είχε σημαντική συ-
σχέτιση με μειωμένη επιβίωση (HR 1.37) και τάση για 
αυξημένη TRM21. Αντίθετα, η HLA-DQ ασυμβατότητα 
δεν είχε επίδραση σε καμία ομάδα ασθενών με βάση την 
HEL συμβατότητα όταν εξετάστηκε η επίδραση στη HvG 
κατεύθυνση ή συνολικά21. Ασυμβατότητα στο HLA-DP 
σχετίστηκε με αυξημένη επίπτωση aGVHD βαθμού III-
IV (HR 1.43) αλλά δε βρέθηκε επίδραση σε άλλα μέτρα 
έκβασης της μεταμόσχευσης21. ςτη μελέτη αυτή δεν έγινε 
διάκριση ανάμεσα στις επιτρεπτές ή μη επιτρεπτές HLA-
DPB1 διαφορές. ςτις 8/8 κατά HEL μεταμοσχεύσεις η 
παρουσία LEL ασυμβατότητας σχετίστηκε με αύξηση 
της επίπτωσης aGVHD III-IV (HR ~1.65) και μείωση 
της υποτροπής (HR ~0.65) αλλά όχι με τη συνολική επι-
βίωση ή την TRM21. ςτην ομάδα ασθενών με 7/8 συμβα-
τότητα κατά HEL, η παρουσία >2 LEL διαφορών στην 

Ασυμβατότητα συνδέτη KIR, όπως μπορεί να προ-
βλεφθεί από την HLA-C τυποποίηση, στις περιπτώσεις 
HLA-C ασυμβατότητας δεν είχε επίδραση στην έκβαση, 
αν και ασθενείς με C2C2 φαινότυπο είχαν χειρότερη πο-
ρεία19. Άλλοι αρνητικοί προγνωστικοί παράγοντες ήταν η 
προχωρημένη φάση νόσου και η μεγαλύτερη ηλικία του 
ασθενή, ενώ η πηγή του μοσχεύματος (μυελός ή περιφε-
ρικά στελεχιαία κύτταρα) και η CMV οροθετικότητα δεν 
φάνηκε να επιδρούν στην έκβαση19.

Από τις μελέτες που ανάλυσαν την επίδραση της HLA 
συμβατότητας στην έκβαση της μεταμόσχευσης από μη 
συγγενείς δότες για νεοπλασματικά νοσήματα δύο βασι-
κές αρχές που διαφαίνονται είναι ότι υπάρχει άμεση σχέση 
ανάμεσα στον βαθμό HLA ασυμβατότητας και κινδύνου 
θανάτου και ότι οι διαφορές αυτές στη θνητότητα είναι 
περισσότερο εμφανείς σε απόλυτο ποσοστό στους ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου20. οι κίνδυνοι από ασυμβατότη-
τα σε περισσότερους από έναν τόπους φαίνεται ότι είναι 
αθροιστικοί ή ακόμα και συνεργικοί20.

λιγότερα δεδομένα υπάρχουν για τις μεταμοσχεύσεις 
για μη νεοπλασματικές παθήσεις. ςτην περίπτωση αυτή η 
θνητότητα που οφείλεται στο GvHD δεν αντισταθμίζεται 
από το προσδοκώμενο όφελος της δράσης του μοσχεύ-
ματος κατά του όγκου (GvT), όπως ισχύει στις περιπτώ-
σεις νεοπλασματικών παθήσεων.

οι οδηγίες του NMDP για την επιλογή μη συγγενούς 
δότη είναι να αναζητούνται δότες με συμβατότητα και 
στους 4 τόπους HLA-A, -B, -C και –DRB1 με τυποποί-
ηση υψηλής ευκρίνειας, εφόσον αυτό είναι εφικτό20. ςτην 
περίπτωση που ένας 8/8 δότης δεν είναι διαθέσιμος, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί δότης με διαφορά σε έναν τόπο με 
αποδεκτούς κινδύνους θνητότητας από τη μεταμόσχευ-
ση. με βάση της μελέτη της Lee et al17, που περιελάμ-
βανε κυρίως μεταμοσχεύσεις με μυελικά μοσχεύματα, 
ασυμβατότητα στον C τόπο πιθανόν είναι λιγότερο βλα-
πτική σε σύγκριση με τους τόπους A και DRB120. Όσο 
αφορά μεταμοσχεύσεις με PBsC ως πηγή μοσχεύμα-
τος, οι οδηγίες αναφέρονται στα συμπεράσματα της με-
λέτης του NMDP/CIBMTR18. η μείωση της επιβίωσης 
λόγω ασυμβατότητας σε έναν από τους HLA-A, -B, -C 
ή DRB1 τόπους μπορεί να είναι αποδεκτή συγκρινόμε-
νη με τις πιθανότητες επιβίωσης που προσφέρουν άλλες 
εναλλακτικές της μεταμόσχευσης θεραπείες20.

B.2. HLA ασυμβατότητα σε χαμηλής 
έκφρασης αντιγόνα

οι HLA τόποι μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο ομά-
δες με βάση το επίπεδο έκφρασης ή την επίδραση της 
ασυμβατότητας στον συγκεκριμένο τόπο στην έκβαση 
της μεταμόσχευσης: οι τόποι HLA-A, -B, -C και –DRB1 
είναι οι υψηλής έκφρασης τόποι (HEL, High Expression 
Loci), ενώ οι HLA-DRB3/4/5, -DQ και –DP είναι οι χα-

B.1. HLA συμβατότητα στην επιλογή MUD
η HLA συμβατότητα είναι από τους πιο σημαντι-

κούς παράγοντες που επηρεάζουν την έκβαση της μετα-
μόσχευσης, μαζί με την υποκείμενη νόσο, το στάδιο της 
νόσου, τις συννοσηρότητες και τη CMV οροθετικότητα 
του ασθενή. η HLA συμβατότητα έχει προτεραιότητα 
έναντι άλλων χαρακτηριστικών του δότη στην επιλογή 
του μη συγγενή δότη. οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την 
HLA ασυμβατότητα εξαρτώνται από τον συνολικό αριθ-
μό των διαφορών και τους συγκεκριμένους HLA-τόπους 
όπου εντοπίζονται οι διαφορές, καθώς και από τον τύπο 
και το στάδιο της νόσου στη μεταμόσχευση. ςε περιπτώ-
σεις μη συγγενή δότη με HLA ασυμβατότητα, η ασυμβα-
τότητα σε έναν τόπο μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτή σε 
σύγκριση με ασυμβατότητα σε άλλους τόπους.

η σημασία της HLA ασυμβατότητας είναι πιο εμφα-
νής σε πρώιμα στάδια νόσου ή όταν η μεταμόσχευση δεν 
είναι επείγουσα. ςε περιπτώσεις προχωρημένης νόσου, 
όταν ο κίνδυνος υποτροπής είναι μεγάλος και η μεταμό-
σχευση επείγουσα, HLA διαφορές γίνονται περισσότε-
ρο αποδεκτές. καθυστερήσεις στην αναζήτηση πλήρως 
συμβατού δότη επιβαρύνουν την έκβαση. το στάδιο της 
νόσου κατά τη μεταμόσχευση είναι ίσως ο μόνος προ-
γνωστικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ο μετα-
μοσχευτής. Αν ένας 8/8 δότης δεν μπορεί να ανευρεθεί, 
περαιτέρω καθυστέρηση της αναζήτησης ενέχει τον κίν-
δυνο εξέλιξης της νόσου σε πιο προχωρημένο στάδιο με 
αποτέλεσμα χειρότερη τελική έκβαση17.

Αναδρομική μελέτη του NMDP/CIBMTR εξέτασε 
την έκβαση ασθενών με αιματολογικές νεοπλασίες που 
έλαβαν στην πλειοψηφία τους μυελικό μόσχευμα από μη 
συγγενή συμβατό δότη μετά από μυελοαφανιστικό σχήμα 
προετοιμασίας μεταξύ 1988 και 200317. Ασυμβατότητα 
σε έναν από τους A, B, C, DRB1 τόπους (7/8) σχετίστη-
κε με μειωμένη ολική επιβίωση και επιβίωση ελεύθερη 
νόσου, υψηλότερη θνητότητα και αυξημένη επίπτωση 
aGVHD. η ασυμβατότητα σε επίπεδο αλληλίου είχε τις 
ίδιες συνέπειες με την ασυμβατότητα σε επίπεδο αντι-
γόνου, με εξαίρεση τον τόπο C, όπου οι διαφορές αντι-
γόνου και όχι αλληλίου είχαν αρνητική επίδραση στην 
έκβαση17. η εξήγηση της ιδιαιτερότητας αυτής στον τό-
πο C πιθανόν να βρίσκεται σε μειωμένη αντιγονικότη-
τα ή να σχετίζεται με τις διαφορές σε C- επιτόπους που 
συνδέουν KIR υποδοχείς οι οποίες είναι πιο συχνές σε 
ασυμβατότητα αντιγόνου παρά αλληλίου. η εμφύτευση, η 
επίπτωση υποτροπής και cGVHD δεν διέφεραν ανάμεσα 
στις ομάδες με 7/8 ή 8/8 συμβατότητα17. Ασυμβατότητα 
στους τόπους Α και DRB1 ήταν σημαντικά λιγότερο ανε-
κτή σε σύγκριση με τους τόπους Β και C17. Αυξανόμενος 
αριθμός διαφορών στους A, B, C και DRB1 τόπους είχε 
ως συνέπεια μειωμένο απόλυτο ποσοστό επιβίωσης κα-
τά 9-10% για κάθε επιπρόσθετη διαφορά (6/8 έναντι 7/8 
έναντι 8/817. η επίδραση αυτή ήταν περισσότερο εμφα-

νής σε ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν σε πρώιμη φάση 
νόσου, ενώ σε ασθενείς που βρίσκονταν σε προχωρημέ-
νη φάση η επίδραση του αριθμού των διαφορών στους 
A, B, C και DRB1 τόπους ήταν μικρότερη17.

μελέτη του CIBMTR εξέτασε την επίδραση της HLA 
συμβατότητας στην έκβαση ασθενών που μεταμοσχεύθη-
καν για αιματολογικές νεοπλασίες με πηγή μοσχεύματος 
PBsC από μη συγγενείς δότες μετά από μυελοαφανιστι-
κή ή μη-μυελοαφανιστική προετοιμασία μεταξύ 1999 και 
200618. και στη μελέτη αυτή τουλάχιστο μία Α, B, C ή 
DRB1 αντιγονική διαφορά συσχετίστηκε με χειρότερη 
επιβίωση και DFs σε σύγκριση με 8/8 συμβατότητα. η 
μελέτη δεν είχε αρκετή ισχύ για ανάδειξη επίδρασης δι-
αφορών σε επίπεδο αλληλίου στην επιβίωση. οποιαδή-
ποτε HLA διαφορά σε σύγκριση με 8/8 συμβατότητα είχε 
αρνητική επίδραση στην TRM και στην επίπτωση σοβα-
ρού aGVHD (βαθμού ιιι-ιV) αλλά όχι στην aGVHD II-IV 
ή στην cGVHD. Ασυμβατότητα ενός HLA-C αντιγόνου 
συνδέθηκε με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θνητότητας, 
TRM και μειωμένη ολική επιβίωση και LFs18. η επιβί-
ωση όταν υπήρχε αντιγονική διαφορά στο C ήταν χειρό-
τερη τόσο στους ασθενείς που έλαβαν μυελοαφανιστική 
προετοιμασία όσο και σε αυτούς με μη-μυελοαφανιστική 
προετοιμασία. Έγινε σύγκριση της επιβίωσης των ασθε-
νών της μελέτης αυτής που έλαβαν περιφερικό μόσχευμα 
με ασθενείς της μελέτης Lee et al17 που είχαν λάβει μυ-
ελικό μόσχευμα και δεν βρέθηκε διαφορά ανάμεσα στις 
δύο πηγές μοσχεύματος στους ασθενείς με μία αντιγονι-
κή διαφορά, ακόμα και όταν αυτή εντοπιζόταν στο C18, 
επομένως σε περίπτωση HLA-C ασυμβατότητας δεν συ-
στήνεται από τους ερευνητές να ζητείται από το κέντρο 
συλλογή μυελού και όχι περιφερικών κυττάρων.

Αναδρομική μελέτη αλλογενών μεταμοσχεύσεων σε 
ενήλικες ασθενείς (Ν=2646) από μη συγγενή δότη για αι-
ματολογικές κακοήθειες, με χρήση περιφερικών στελεχι-
αίων κυττάρων αίματος (86.9%) ή μυελικού μοσχεύματος 
χωρίς τ κυτταρική εξάλειψη, με μυελοαφανιστική (63.9%) 
ή μειωμένης έντασης προετοιμασία σε γερμανικά κέντρα 
από το 1997 έως το 2010 εξέτασε την επίδραση της HLA 
συμβατότητας σε 5 τόπους (HLA-A, -B, -C, -DRB1 και –
DQB1) σε επίπεδο αλληλίου και αντιγόνου στην Os, DFs, 
TRM, επίπτωση υποτροπής και ανεπάρκεια μοσχεύμα-
τος και επιβεβαίωσε την ισοδύναμη βαρύτητα ασυμβα-
τότητας αλληλίου και αντιγόνου, με εξαίρεση τον τόπο 
HLA-C όπου η ασυμβατότητα αντιγόνου ήταν σημαντι-
κά επιβλαβής ενώ η ασυμβατότητα αλληλίου είχε αβέ-
βαιη σημασία19. Επίσης η ανάλυση έδειξε τον αθροιστικό 
κίνδυνο για κακή έκβαση (Os, DFs, TRM) όσο αυξάνει 
ο αριθμός των HLA-διαφορών, και παρατήρησε μεγαλύ-
τερο κίνδυνο όταν υπήρχε συνδυασμένη ασυμβατότητα 
σε τόπους τάξης ι και ιι σε σύγκριση με ασυμβατότητας 
σε τάξης ι μόνο ή τάξης ιι μόνο19. Δεν βρέθηκε επίδρα-
ση της HLA ασυμβατότητας στην επίπτωση υποτροπής 
ή στην εγκατάσταση του μοσχεύματος19.
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ση των ασθενών που εμφανίζουν aGvHD, πιθανόν λόγω 
καλύτερης υποστηρικτικής αγωγής και διαθέσιμων αντι-
ιικών και αντιμυκητιασικών θεραπειών28.

μελέτη της επίδρασης αλλαγών σε συγκεκριμένες θέ-
σεις HLA μορίων στην επιβίωση 100 ημέρες μετά αλλογενή 
μεταμόσχευση με ανάλυση 2107 μεταμοσχεύσεων με τη 
μέθοδο RF (Random Forests) ανέδειξε τις θέσεις HLA-C 
116, HLA-C 156, HLA-A 152, HLA-C 99, HLA-C 219, 
HLA-A 9, HLA-C 9, HLA-B 116, HLA-A 156, HLA-A 
62, HLA-A 114 και HLA-C 97, κατά σειρά σημαντικό-
τητας, αφού λήφθηκαν υπόψη και κλινικές παράμετροι27.

μελέτη του CIBMTR ανέλυσε την επίδραση αλλαγών 
στην αλληλουχία αμινοξέων σε συγκεκριμένες θέσεις του 
θύλακα πρόσδεσης των πεπτιδικών αντιγόνων των HLA 
μορίων τάξης ι καθώς και στις περιοχές πρόσδεσης των 
KIR υποδοχέων25. η σύγκριση έγινε με άλλες μεταμο-
σχεύσεις με 7/8 συμβατότητα χωρίς όμως τις συγκεκρι-
μένες διαφορές. Βρέθηκε ότι η επίδραση των αλλαγών 
στις θέσεις 9, 77, 99, 116 και 156 των HLA μορίων στα 
αποτελέσματα της μεταμόσχευσης είναι εμφανής όταν 
εξεταστούν σε συγκεκριμένους HLA τόπους, με εξαί-
ρεση τη θέση 116 που συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο 
aGvHD βαθμού ιιι/ιV (HR 1.3)25. Παρουσία περισσότε-
ρων από μιας τέτοιων διαφορών είχαν αθροιστική επί-
δραση στην TRM και στην επίπτωση aGvHD. Διαφορά 
στη θέση 116 του HLA-C μορίου (C116) συσχετίστηκε 
με αυξημένο κίνδυνο σοβαρού aGvHD (HR=1.45) και 
οριακά με χειρότερη ολική επιβίωση και διαφορά στη θέ-
ση 99 του HLA-C (C99) μορίου με αυξημένη επίπτωση 
TRM (HR=1.37). η θέση 9 του HLA-B (Β9) συνδέθηκε 
με αυξημένο κίνδυνο cGvHD (HR=2.28). μεταμοσχεύ-
σεις με 7/8 συμβατότητα αλλά χωρίς τις μη επιτρεπτές 
HLA διαφορές μπορεί να έχουν παρόμοια αποτελέσμα-
τα με 8/8 συμβατές MUD μεταμοσχεύσεις25.

ορισμένοι συνδυασμοί HLA διαφορών και συγκε-
κριμένες αντικαταστάσεις αμινοξέων σε HLA μόρια 
φαίνεται ότι προστατεύουν από υποτροπή χωρίς ταυτό-
χρονα να αυξάνουν τον κίνδυνο GvHD, όπως φάνηκε σε 
αναδρομική μελέτη του JMDP29, στην οποία αναγνωρί-
στηκαν 10 συγκεκριμένες HLA διαφορές στους τόπους 
HLA-C (4 διαφορές) και HLA-DPB1 (6 διαφορές) που 
συσχετίστηκαν με σημαντική μείωση του κινδύνου υπο-
τροπής που αποδόθηκε σε GvL δράση, από τις οποίες 8 
δεν σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο aGvHD. και οι 6 
HLA-DPB1 διαφορές με GvL δράση δεν συνδέονταν με 
αύξηση επίπτωσης aGvHD και 10/10 μεταμοσχεύσεις με 
μία GvL HLA-DPB1 διαφορά είχαν καλύτερη επιβίωση 
από πλήρως συμβατές 12/12 μεταμοσχεύσεις29. η GvL 
δράση αυτών των HLA διαφορών ήταν πιο σημαντική για 
μυελικές κακοήθειες (AML και CML) και ασθενέστερη 
για την ALL29. οι αντικαταστάσεις αμινοξέων με GvH 
δράση στο HLA-C μόριο ήταν στις ίδιες θέσεις (9, 99, 
156) που έχουν συνδεθεί με αυξημένη aGvHD επίπτω-

ση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτές οι θέσεις είναι σημα-
ντικοί παράγοντες αλλοδραστικότητας29.

b.3.1. HlA-DP ασυμβατότητα
ςύμφωνα με τις οδηγίες του NMDP, συμβατότητα σε 

HLA-DPB1 μπορεί να επιλεχθεί ώστε να είναι επιτρεπτή20.
ο βαθμός πολυμορφισμού των HLA-DP τόπων αναδεί-

χθηκε κυρίως μετά την καθιέρωση της μοριακής τυποποί-
ησης. η ανάγκη για προσδιορισμό επιτρεπτών διαφορών 
του HLA-DPB1 προήλθε από τη χαμηλή πιθανότητα 
(~20%) να βρεθεί HLA-DPB1 συμβατός δότης ανάμε-
σα στους 10/10 και 9/10 μη συγγενείς συμβατούς δότες, 
εξαιτίας ασθενούς σύνδεσης με τους υπόλοιπους τόπους 
τάξης ιι, και στις ενδείξεις από μελέτες ότι η HLA-DPB1 
ασυμβατότητα μπορεί να έχει κλινική σημασία για την 
έκβαση της μεταμόσχευσης, καθώς διαπιστώθηκε ότι το 
HLA-DPB1 μπορεί να είναι υπεύθυνο για οξεία GvHD 
και απόρριψη μοσχεύματος. 

κλώνοι κυτταροτοξικών CD4+ T κυττάρων που ανα-
γνωρίζουν το αλλήλιο HLA-DPB1*0901 απομονώθηκαν 
από ασθενή κατά τη διάρκεια απόρριψης μοσχεύματος αι-
μοποιητικών κυττάρων δότη που έφερε το αλλήλιο αυτό 
και χρησιμοποιήθηκαν για ανίχνευση του συγκεκριμένου 
τ επιτόπου και σε άλλα HLA-DPB1 αλλήλια30. Διαπιστώ-
θηκε ότι μια συγκεκριμένη υποομάδα των HLA-DPB1 
αλληλίων έφεραν κοινό τ επίτοπο που καθορίζει τις αλ-
λοαντιδράσεις έναντι των HLA-DP μορίων30. η ομάδα 
αυτή των αλληλίων που αναγνωριζόταν από όλους τους 
τ κλώνους που εξετάστηκαν in vitro ταξινομήθηκε στην 
ανοσογόνο ομάδα 1 (TCE group 1). τα HLA-DPB1 αλ-
λήλια που πιθανόν εκφράζουν τον συγκεκριμένο επίτοπο 
σε τέτοια διαμόρφωση ώστε η συγγένεια με τον τ κυτ-
ταρικό υποδοχέα να είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα να 
μην αναγνωρίζονται από όλους τους τ κλώνους in vitro, 
εντάχθηκαν στην ομάδα 2 (TCE 2), ενώ τα αλλήλια που 
δεν φέρουν τον επίτοπο αυτό στην ομάδα 3 (TCE 3)30. οι 
ανοσογονικές αυτές ομάδες έχουν διαφορές στις υπερμε-
ταβλητές περιοχές των HLA-DPB1. 

η συχνότητα των ανοσογονικών ομάδων ποικίλει στις 
διάφορες φυλές. ςτη λευκή και στην ασιατική φυλή η συ-
χνότητα των αλληλίων ομάδας 1 ή 2 είναι 5 φορές μικρό-
τερη από τη συχνότητα των αλληλίων της ομάδας 3, ενώ 
στην αφρικανική φυλή η ομάδα 1 είναι αρκετά πιο συχνή30. 

με βάση την αναμενόμενη διαμόρφωση του τ κυττα-
ρικού ρεπερτορίου κατά τη διαδικασία επιλογής στο θύμο 
από την παρουσία ή όχι του τ επιτόπου στα HLA-DPB1 
μόρια, δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος επιτρεπτών ή μη 
επιτρεπτών HLA-DPB1 διαφορών για την πρόβλεψη in 
vivo ανοσοαντιδράσεων στην κατεύθυνση μοσχεύματος 
κατά ξενιστή (GvH, graft versus host) ή ξενιστή κατά μο-
σχεύματος (HvG, host versus graft) μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων30. ςε αναδρομι-
κή μελέτη 118 μεταμοσχεύσεων με 10/10 συμβατότητα 

κατεύθυνση GvH συσχετίστηκε με μειωμένη επιβίωση 
(HR 1.45) και αυξημένη TRM (HR 1.68)21. Αύξηση της 
επίπτωσης TRM με >2 LEL GvH διαφορές βρέθηκε και 
όταν εξετάστηκαν ξεχωριστά οι 7/8 HEL μεταμοσχεύσεις 
με βάση την εντόπιση της HEL ασυμβατότητας. κανένας 
από τους LEL δε φάνηκε να έχει πιο δραστική επίδραση 
στην έκβαση σε σύγκριση με τους άλλους. Δεν βρέθηκε 
επίδραση του αριθμού των LEL διαφορών στην έκβαση 
της μεταμόσχευσης όταν αυτές εξετάστηκαν συνολικά ή 
στην HvG κατεύθυνση21. 

με βάση τα ευρήματα της μελέτης αυτής, προτείνεται 
ότι επί 8/8 HEL συμβατότητας η συμβατότητα στα LEL 
μπορεί να μην είναι απαραίτητη, εκτός ίσως από τις πε-
ριπτώσεις αντι-HLA αντισωμάτων έναντι των LEL21. Αν 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί δότης με HEL συμβατότη-
τα 7/8, τότε φαίνεται ότι η έκβαση είναι πιο ευνοϊκή αν 
ο δότης είναι επίσης συμβατός σε τουλάχιστο 4/6 LEL 
(2 ή λιγότερες LEL διαφορές)21.

B.3. «Επιτρεπτές» HLA διαφορές
Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών που μεταμοσχεύ-

θηκαν από μη συγγενή δότη έλαβαν μόσχευμα με ασυμ-
βατότητα ενός αλληλίου κυρίως στους τάξης ι τόπους σε 
μελέτη του NMDP17, με αποτέλεσμα χειρότερη έκβαση.

ορισμένες HLA διαφορές σε συγκεκριμένους τόπους 
μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτές και να μην προκαλούν 
αλλογενή GvH αντίδραση ή αντίδραση απόρριψης (HvG), 
με αποτέλεσμα να μην έχουν σημαντική επίπτωση στην 
κλινική έκβαση της μεταμόσχευσης σε σύγκριση με περι-
πτώσεις πλήρους συμβατότητας αλληλίου στους τόπους 
αυτούς. Αυτές οι «επιτρεπτές» διαφορές μπορεί να οφεί-
λονται στην αδυναμία των τ κυττάρων να αναγνωρίσουν 
διαφορές στην HLA αλληλουχία που δεν είναι εκτεθει-
μένες καθώς και στην τάση των διαφορετικών HLA μο-
ρίων να παρουσιάζουν παρόμοια αντιγόνα ελάσσονος 
ιστοσυμβατότητας στο ανοσολογικό σύστημα2. η γνώ-
ση αυτών των επιτρεπτών διαφορών αυξάνει τη δεξαμε-
νή διαθέσιμων δοτών για κάποιους ασθενείς. 

Διαφορές σε τάξης ι τόπους σχετίζονται σημαντικά 
με υψηλή συχνότητα κυτταροτοξικών τ λεμφοκυττά-
ρων (CTLp assays, Cytotoxic T-Lymphocyte precursor 
assays), ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις η συχνότητα 
των CTLp είναι χαμηλή, και αυτό σε συνδυασμό με την 
επιτυχή έκβαση αυτών των μεταμοσχεύσεων πιθανόν 
σημαίνει ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να θεωρηθούν 
ως «επιτρεπτές»22. Όσο αφορά τον HLA-C τόπο, χαμη-
λή συχνότητα CTLp σχετίστηκε με απουσία αλλαγών 
αμινοξέων σε συγκεκριμένες θέσεις του θύλακα πρόσ-
δεσης πεπτιδίου του HLA μορίου και κυρίως αφορούσε 
HLA-C*03:03-03:04 ασυμβατότητα22.

In vitro ποσοτικός προσδιορισμός αλλοδραστικής 
τ-κυτταροτοξικής απάντησης έδειξε στην περίπτωση 

HLA-B αλληλίων ότι διαφορές σε αμινοξέα στην α3 πε-
ριοχή (εκτός της περιοχής πρόσδεσης πεπτιδίου, η οποία 
σχηματίζεται από τις α1 και α2 περιοχές) δεν αναγνωρί-
ζονται από τα τ λεμφοκύτταρα και θα μπορούσαν να εί-
ναι αποδεκτές κλινικά διαφορές in vivo23.

Αντίθετα, ορισμένες διαφορές στην αλληλουχία HLA 
μορίων μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιδρά-
σεις στην επίπτωση GvHD ή TRM και πρέπει να απο-
φεύγονται24-27. οι διαφορές αυτές βρίσκονται σε περιοχές 
του HLA μορίου που είναι υπεύθυνες για την πρόσδεση 
των αντιγονικών πεπτιδίων και για την αλλοαναγνώριση. 

Αναδρομική ανάλυση 5210 μεταμοσχεύσεων από μη 
συγγενή δότη με μυελικό μόσχευμα από το JMDP (Japan 
Marrow Donor Program) αναζήτησε συγκεκριμένες μη επι-
τρεπτές διαφορές HLA αλληλίων στην κατεύθυνση GvH 
σε 6 τόπους με βάση την επίπτωση aGvHD και την πιθανό-
τητα ολικής επιβίωσης24. ςτον HLA-A τόπο μη επιτρεπτές 
διαφορές ήταν Α*02:06-02:01, Α*02:06-02:07, Α*26:02-
26:01, και Α*26:03-26:01. ςτον HLA-C τόπο συνδυασμοί 
με μεγάλο κίνδυνο aGvHD ήταν C*04:01-03:03, C*08:01-
03:03, C*03:03-15:02, C*03:04-08:01, C*14:02-03:04, 
C*15:02-03:04 και C*15:02-14:02. μη επιτρεπτοί συν-
δυασμοί σε άλλους τόπους ήταν οι HLA-B*15:01-15:07, 
HLA-DRB1*04:05-04:03, HLA-DR*14:03 DQ*03:01- 
DR*14:01 DQ*05:02, HLA-DPB1*03:01-05:01, HLA-
DPB1*05:01-09:0124. μεταμοσχεύσεις με άλλες HLA 
διαφορές εκτός από τις μη επιτρεπτές είχαν παρόμοια 
επίπτωση aGvHD και πιθανότητα Os με πλήρως συμβα-
τές (12/12) μεταμοσχεύσεις, ενώ ο κίνδυνος aGvHD και 
ολικής θνητότητας αύξανε όσο μεγαλύτερος ήταν ο αριθ-
μός μη επιτρεπτών HLA διαφορών (1, ≥2)24. Αντικατα-
στάσεις αμινοξέων σε συγκεκριμένες θέσεις των HLA-A 
(9) και HLA-C (9, 77, 80, 99, 116, 156) ήταν σημαντικοί 
παράγοντες κινδύνου για σοβαρή aGvHD24. Όλες αυτές οι 
θέσεις είναι σημαντικές για την πρόσδεση των αντιγονι-
κών πεπτιδίων και την τ κυτταρική άλλο-αναγνώριση24.

Πιο πρόσφατη ανάλυση της ομάδας εργασίας HLA 
της ιαπωνικής Εταιρείας μεταμόσχευσης Αιμοποιητι-
κών κυττάρων28, που συμπεριέλαβε 3718 μεταμοσχεύ-
σεις για αιματολογικές κακοήθειες (AML, ALL, CML, 
MDs) από μη συγγενή δότη με μυελικό μόσχευμα μετά 
μυελοαφανιστική προετοιμασία χωρίς in vivo ή ex vivo 
τ κυτταρική εξάλειψη από το 1993-2011, επιβεβαίω-
σε την αρνητική επίδραση των HLA διαφορών υψηλού 
κινδύνου στην aGvHD και Os, αλλά μόνο στην πρώιμη 
περίοδο πριν το 2002 και όχι στις πιο πρόσφατες περιό-
δους στις οποίες η παρουσία υψηλού κινδύνου HLA δι-
αφορών δεν είχε σημαντική επίδραση (με σχετικά μικρό 
αριθμό μεταμοσχεύσεων), εκτός από περιπτώσεις στις 
οποίες συνυπήρχε με ασυμβατότητα και δεύτερου HLA 
αλληλίου. το φαινόμενο αυτό αποδόθηκε σε βελτιώσεις 
στη διαδικασία της μεταμόσχευσης και στα σχήματα προ-
φύλαξης για aGvHD καθώς και στην καλύτερη επιβίω-
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στον HLA-DPA1 τόπο θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη34. 
το 90.5% των ασθενών της μελέτης αυτής είχε συμπε-
ριληφθεί και στην προηγούμενη μελέτη του IHWG32 
και όταν αναλύθηκε η επίδραση των TCE ομάδων των 
HLA-DPB1 χωρίς να συνεκτιμηθούν τα HLA-DPA1 τα 
συμπεράσματα ήταν παρόμοια με αυτά της μελέτης του 
IHWG με τη διαφορά ότι η επίδραση της μη επιτρεπτής 
HLA-DPB1 ασυμβατότητας στην GvH κατεύθυνση στον 
κίνδυνο υποτροπής ήταν πιο έντονη (HR=0.55) και στα-
τιστικά πολύ σημαντική (p=0.002)34.

b.3.2. HlA-C ασυμβατότητα
ςε μεταμοσχεύσεις από μη συγγενή ενήλικα δότη οι 

διαφορές στον HLA-C τόπο αντιπροσωπεύουν το 40-50% 
του συνόλου των διαφορών στους τόπους τάξης ι και τά-
ξης ιι (με εξαίρεση το HLA-DPB1) και σε ανασκόπη-
ση 11 μελετών βρέθηκε ότι δότης με ασυμβατότητα στο 
HLA-C (διαφορά αντιγόνου στο 80% των περιπτώσεων) 
επιλέχθηκε στο 13-31% των μεταμοσχεύσεων35. Ασυμ-
βατότητα στο HLA-C έχει σημαντικές αρνητικές συνέ-
πειες με αύξηση της επίπτωσης aGvHD και μείωση της 
ολικής επιβίωσης35. μεμονωμένες HLA-C διαφορές σε 
επίπεδο αλληλίου δεν είχαν σημαντικές συνέπειες στην 
έκβαση μεταμοσχεύσεων από μη συγγενή δότη με μυελι-
κό μόσχευμα17 ή μόσχευμα περιφερικών κυττάρων18, σε 
αντίθεση με τις διαφορές HLA-C σε επίπεδο αντιγόνου. 

η σημασία των αντιγονικών HLA-C διαφορών ένα-
ντι διαφορών σε επίπεδο αλληλίου επηρεάζεται από τη 
φύση των συγκεκριμένων διαφορών. η συχνότητα συ-
γκεκριμένων HLA-C διαφορών εξαρτάται από τον πλη-
θυσμό και διαφέρει σημαντικά ανάμεσα σε καυκάσιους 
και Ασιάτες35. 

Διαφορές αμινοξέων σε συγκεκριμένες θέσεις του θύ-
λακα πρόσδεσης αντιγονικών πεπτιδίων των HLA μορίων 
τάξης ι (9, 99, 116, 156 των HLA-C) έχουν συσχετιστεί με 
αύξηση του κινδύνου aGvHD και TRM ενώ συγκεκριμένα 
ζεύγη HLA-C αντιγονικών διαφορών με αντικαταστάσεις 
αμινοξέων στις συγκεκριμένες θέσεις έχουν συσχετιστεί 
με μείωση του κινδύνου υποτροπής35. Όταν εξετάστη-
καν τα περισσότερο συχνά ασύμβατα ζεύγη HLA-C ως 
προς τις διαφορές τους σε συγκεκριμένες θέσεις του θύ-
λακα πρόσδεσης πεπτιδίου (9, 97, 99, 116, 152, 156 και 
163) που θεωρούνται «μη επιτρεπτές» παρατηρήθηκε ότι 
τα HLA-C*03:03-03:04 δεν διέφεραν σε καμία από τις 7 
θέσεις και τα HLA-C*07:01-07:02 διέφεραν σε μία μόνο 
θέση (99), ενώ τα υπόλοιπα ζεύγη διέφεραν σε 3-6 θέ-
σεις35. τα αλλήλια HLA-C*03:03 και HLA-C*03:04 δι-
αφέρουν στη θέση 91, που δεν συμμετέχει στη σύνδεση 
ούτε με το πεπτίδιο ούτε με τον τ κυτταρικό υποδοχέα.

ςε αναδρομική μελέτη του CIBMTR 7349 μεταμο-
σχεύσεων σε καυκάσιους ασθενείς από το 1988-2009 
για αιματολογικές κακοήθειες (ALL, AML, CML, MDs) 
από μη συγγενή δότη με μυελικό μόσχευμα ή μόσχευμα 

περιφερικών κυττάρων, μετά μυελοαφανιστική προετοι-
μασία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εξετάστηκε 
η επίδραση της HLA-C*03:03-03:04 ασυμβατότητας σε 
σύγκριση με 8/8 συμβατότητα, άλλες HLA-C ασυμβατό-
τητες σε επίπεδο αλληλίου ή αντιγόνου ή ασυμβατότητες 
σε άλλους τόπους36. η διαφορά C*03:03-03:04 αντιστοι-
χούσε στο 68.7% του συνόλου των HLA-C διαφορών σε 
επίπεδο αλληλίου και το 7.2% του συνόλου των 7/8 με-
ταμοσχεύσεων36. ςτη μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε η στε-
νή σύνδεση του HLA-B*15:01 με τα HLA-C*03:03 και 
HLA-C*03:04 καθώς 94% των ασθενών με 7/8 με δια-
φορά HLA-C*03:03-03:04 είχαν το HLA-B*15:0136. η 
έκβαση των μεταμοσχεύσεων με 7/8 συμβατότητα με 
HLA-C*03:03-03:04 διαφορά δεν διέφερε από τις 8/8 
μεταμοσχεύσεις ως προς ολική επιβίωση, DFs, TRM, 
aGvHD III-IV ή aGvHD II-IV, ανεξάρτητα από την κα-
τεύθυνση (GvH ή HvG) της ασυμβατότητας, παρά τη με-
γαλύτερη συχνότητα HLA-DQ και HLA-DP διαφορών 
στην ομάδα αυτή των 7/8 μεταμοσχεύσεων36. Αντίθετα, 
7/8 μεταμοσχεύσεις με αντιγονική διαφορά στο HLA-C ή 
διαφορά αλληλίου ή αντιγόνου σε άλλο τόπο είχαν χειρό-
τερη Os και DFs και αυξημένο κίνδυνο TRM και aGvHD 
III-IV σε σύγκριση με 8/8 συμβατές μεταμοσχεύσεις και 
7/8 συμβατές με HLA-C*03:03-03:04 διαφορά36. οι 7/8 
μεταμοσχεύσεις με HLA-C διαφορά αλληλίου εκτός από 
HLA-C*03:03-03:04 είχαν αντίστοιχη έκβαση με 7/8 
αντιγονική διαφορά36. Δεν βρέθηκε διαφορά στην εγκα-
τάσταση ουδετεροφίλων, στην επίπτωση cGvHD και 
υποτροπής ανάμεσα στις 7/8 και 8/8 συμβατές μεταμο-
σχεύσεις36. Δεν ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική χει-
ρότερη έκβαση μεταμοσχεύσεων με 6/8 συμβατότητα 
όταν η μία διαφορά ήταν HLA-C*03:03-03:04 ή σε τό-
πους εκτός από HLA-C σε σύγκριση με τις 7/8 μεταμο-
σχεύσεις, αλλά η ισχύς της μελέτης για ανίχνευση αυτών 
των διαφορών ήταν χαμηλή λόγω μικρού αριθμού ασθε-
νών στις ομάδες αυτές36.

το επίπεδο έκφρασης του HLA-C αλλοτύπου του 
ασθενή σε περιπτώσεις HLA-C ασυμβατότητας φαίνε-
ται ότι επηρεάζει την τ κυτταρική αλλοαντίδραση και 
σε περιπτώσεις που ασθενείς έχουν χαμηλής έκφρασης 
HLA-C αλλήλια η HLA-C ασυμβατότητα θα μπορούσε 
να θεωρηθεί αποδεκτή35.

ςύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες του NMDP, επι-
λογή δότη με βάση «επιτρεπτή» ή «αποδεκτή» ασυμβα-
τότητα σε άλλους HLA τόπους δεν αποτελεί τρέχουσα 
σταθερή πρακτική λόγω ανεπαρκών δεδομένων20. 

Υποθέσεις για αποδεκτή ασυμβατότητα σε έναν τόπο 
όταν τα αλλήλια ανήκουν στην ίδια ορολογική υποομάδα 
με βάση κοινούς «δημόσιους» επιτόπους (CREG, cross-
reactive group) με βάση οροαντιδράσεις37 ή αλγόριθμοι 
επιλογής αποδεκτών ασύμβατων αλληλίων με βάση τη 
δομική συνάφεια (αλγόριθμος HLAMatchmaker)38 ή λει-
τουργικές ομοιότητες που προβλέπονται από την πρω-

σε επίπεδο αλληλίου, μη επιτρεπτή HLA-DPB1 διαφο-
ρά στην κατεύθυνση GvH ή HvG αύξανε σημαντικά τον 
κίνδυνο (HR=1.87) aGvHD II-IV και το ποσοστό TRM, 
ενώ ο κίνδυνος υποτροπής δεν διέφερε όταν εξετάστη-
καν μαζί οι δύο κατευθύνσεις ασυμβατότητας στην ομά-
δα των μη επιτρεπτών διαφορών30. Φαίνεται όμως ότι ο 
κίνδυνος υποτροπής είναι μεγαλύτερος στην κατεύθυν-
ση HvG ενώ είναι μειωμένος στην κατεύθυνση GvH, με 
αποτέλεσμα οι μη επιτρεπτές HLA-DPB1 διαφορές στην 
κατεύθυνση HvG να θεωρούνται περισσότερο δυσμενείς 
για την έκβαση αφού αυξάνουν την TRM χωρίς να προ-
στατεύουν από υποτροπή30.

μετά από τροποποίηση του αρχικού αλγορίθμου που 
προέβλεπε 3 ομάδες (TCE3), αφού λήφθηκε υπόψη η 
ανοσογονικότητα του HLA-DPB1*02, δημιουργήθηκαν 
4 ομάδες ανοσογονικότητας (TCE4), μετά από διαίρεση 
της ομάδας 3 σε δύο νέες (HLA-DPB1*02 και χαμηλής 
ανοσογονικότητας αλλήλια)31. Αναδρομική εφαρμο-
γή του νέου αλγορίθμου TCE4 σε 621 μεταμοσχεύσεις 
έδειξε ότι είχε καλύτερη προγνωστική αξία για την ολι-
κή επιβίωση σε σύγκριση με τον TCE3 αλγόριθμο, είχε 
όμως ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των επιτρε-
πτών HLA-DPB1 διαφορών περιορίζοντας τις επιλογές 
δότη31. οι μη επιτρεπτές TCE4 HLA-DPB1 διαφορές 
δεν φάνηκε να έχουν σημαντική επίδραση στον κίνδυ-
νο GvHD ή υποτροπής31.

μεγάλη αναδρομική μελέτη του International 
Histocompatibility Working Group (IHWG) μελέτησε 
την επίδραση της HLA-DPB1 ασυμβατότητας σε 8539 
μεταμοσχεύσεις με 9/10 ή 10/10 HLA-A, -B, -C, -DRB1 
και DQB1 συμβατότητα, στην πλειοψηφία τους μετά από 
μυελοαφανιστική προετοιμασία, χωρίς τ κυτταρική εξά-
λειψη (>80%) και με μυελικό μόσχευμα32. ςτη μελέτη αυ-
τή χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο 3 ομάδων της Zino30 και 
HLA-DPB1 ασυμβατότητα θεωρήθηκε ως αποδεκτή («επι-
τρεπτή») όταν τα αλλήλια δότη και λήπτη ανήκουν στην 
ίδια ομάδα ή όταν και οι δύο (λήπτης και δότης) έχουν 
τουλάχιστο ένα αλλήλιο της ομάδας 1 ή όταν και οι δύο 
δεν έχουν κανένα αλλήλιο της ομάδας 1 αλλά τουλάχιστο 
ένα αλλήλιο της ομάδας 232. ςτις υπόλοιπες περιπτώσεις 
(«μη επιτρεπτή» ασυμβατότητα) η κατεύθυνση ασυμβα-
τότητας ήταν GvH όταν ο ασθενής είχε ένα αλλήλιο υψη-
λότερης ανοσογονικότητας από το δότη και HvG όταν ο 
δότης είχε ένα αλλήλιο υψηλότερης ανοσογονικότητας 
από το λήπτη. ςυγκρίνοντας μεταμοσχεύσεις με 10/10 
συμβατότητα και HLA-DPB1 συμβατότητα αλληλίου 
(12/12) με αυτές με 10/10 συμβατότητα και επιτρεπτή 
HLA-DPB1 ασυμβατότητα βρέθηκε παρόμοια ολική επι-
βίωση, αλλά με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, μειωμένο 
κίνδυνο TRM και μειωμένο κίνδυνο aGvHD II-IV στην 
ομάδα 12/12, χωρίς διαφορά στην επίπτωση aGvHD III-
IV ανάμεσα στις δύο ομάδες32. ςτις μεταμοσχεύσεις με 
10/10 συμβατότητα και μη επιτρεπτή HLA-DPB1 ασυμ-

βατότητα βρέθηκε μειωμένη συνολική επιβίωση, αυξη-
μένη επίπτωση TRM και aGvHD III-IV, χωρίς διαφορά 
στον κίνδυνο υποτροπής σε σύγκριση με 10/10 και επι-
τρεπτή HLA ασυμβατότητα. η επίπτωση υποτροπής ήταν 
μικρότερη μόνο όταν η μη επιτρεπτή HLA-DPB1 ασυμ-
βατότητα ήταν στην κατεύθυνση GvH32. οι διαφορές στα 
αποτελέσματα ανάμεσα στις μεταμοσχεύσεις με επιτρε-
πτή και μη επιτρεπτή HLA-DPB1 ασυμβατότητα ήταν πα-
ρόμοιες αλλά λιγότερο εμφανείς στις 9/10 περιπτώσεις. 
Δεν βρέθηκε επίδραση του αριθμού των διαφορετικών 
HLA-DPB1 αλληλίων στην έκβαση στις διάφορες ομά-
δες ασυμβατότητας. η ομάδα ασθενών με τη χειρότερη 
έκβαση ήταν αυτή με 9/10 συμβατότητα και μη επιτρε-
πτή HLA-DPB1 ασυμβατότητα, ενώ η έκβαση αυτών με 
9/10 και επιτρεπτές HLA-DPB1 διαφορές ήταν παρόμοια 
με αυτή 10/10 μεταμοσχεύσεων με μη-επιτρεπτές HLA-
DPB1 διαφορές32. η πιθανότητα ανεύρεσης 10/10 ή 9/10 
συμβατού δότη με HLA-DPB1 συμβατότητα ή επιτρεπτή 
HLA-DPB1 ασυμβατότητα είναι περίπου 70%, με απο-
τέλεσμα σημαντική αύξηση της δεξαμενής των πιθανών 
δοτών αν ληφθεί υπόψη η λειτουργική ταξινόμηση των 
HLA-DPB133.

η πιθανή τροποποιητική δράση στις επιπτώσεις της 
λειτουργικής HLA-DPB1 ασυμβατότητας του HLA-DPA1, 
το οποίο εμφανίζει αρκετά πιο περιορισμένη πολυμορ-
φικότητα και το οποίο βρίσκεται σε στενή σύνδεση με 
τον HLA-DPB1 τόπο, εξετάστηκε σε αναδρομική ανά-
λυση δεδομένων του CIBMTR για 1281 παιδιατρικούς 
και ενήλικες καυκάσιους (>90%) ασθενείς που μετα-
μοσχεύθηκαν από 10/10 σε επίπεδο αλληλίου συμβατό 
μη συγγενή δότη για αιματολογικές κακοήθεις παθήσεις 
(ALL, AML, CML, MDs) στην πλειοψηφία τους με μυε-
λικό μόσχευμα από το 1988 έως το 200334. για τον καθο-
ρισμό επιτρεπτών HLA-DPB1 χρησιμοποιήθηκε ο TCE3 
αλγόριθμος32. η συνολική λειτουργική συμβατότητα των 
HLA-DP μορίων κατηγοριοποιήθηκε με βάση δύο δια-
φορετικούς αλγόριθμους, ώστε να ελεγχθούν δύο πιθα-
νές υποθέσεις για τη σημασία του HLA-DPA1: 1) ότι η 
έκφραση του HLA-DPA1*02:01 είναι απαραίτητη για τη 
διαμόρφωση του τ κυτταρικού επιτόπου υψηλής ανοσο-
γονικότητας των HLA-DPB1 αλληλίων της TCE3 ομάδας 
1, και 2) ότι HLA-DPA1 ασυμβατότητα είναι απαραίτητη 
για την αποκάλυψη της ανοσογονικότητας των μη επιτρε-
πτών HLA-DPB1 διαφορών TCE ομάδας34. Δεν βρέθη-
καν διαφορές στα μέτρα έκβασης που αναλύθηκαν (Os, 
GvHD, TRM, υποτροπή) με βάση τους δύο αλγορίθμους 
που λάμβαναν υπόψη την HLA-DPA1 ασυμβατότητα34. 
Παρατηρήθηκε τάση για μείωση κινδύνου υποτροπής 
από τη συνύπαρξη ασυμβατότητας αλληλίου HLA-DPB1 
και HLA-DPA1 σε σύγκριση με περιπτώσεις που υπήρχε 
HLA-DPB1 διαφορά αλληλίου μόνο, ανεξάρτητα από το 
αν η HLA-DPB1 ασυμβατότητα ήταν επιτρεπτή ή όχι34. 
ςε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, η τυποποίηση 
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ντα ήταν σπάνια (0.26% στους δότες μυελού και 0.03% 
στους δότες PBsC) και σε καμία ομάδα δοτών δεν πα-
ρατηρήθηκαν θάνατοι50. τα πιο συχνά συμβάντα και στις 
δύο ομάδες ήταν ναυτία, πόνος και λιποθυμία, ενώ στους 
δότες μυελού παρατηρήθηκαν επιπλοκές της αναισθησίας 
(αντιδράσεις αεραγωγών, αρρυθμία-βραδυκαρδία, υπό-
ταση, επίσχεση ούρων, πνευμονία) και τοπικές επιπλοκές 
από μηχανική κάκωση ιστών και λοιμώξεις (κυτταρίτιδα, 
οστεομυελίτιδα, οξύς πόνος, παρατεταμένος πόνος, νευ-
ροπαθητικός πόνος, αδυναμία βάδισης) ενώ στους δότες 
PBsC ήταν επιπλοκές της τοποθέτησης κεντρικού φλεβι-
κού καθετήρα (αιμορραγία, λοιμώξεις) και φλεγμονώδεις 
καταστάσεις (πυρετός, κοκκιωματώδης λεμφαδενοπάθεια, 
φλεγμονές αρθρώσεων, αναζωπύρωση παγκρεατίτιδας, 
περικαρδίτιδα, αιματουρία, οξεία σπειραματονεφρίτιδα: 
όλα μεμονωμένα περιστατικά)50. Δεν βρέθηκε διαφορά 
στην επίπτωση καρκίνου, θρόμβωσης ή αυτοάνοσων πα-
θήσεων (σημειώνεται η πρακτική να μην γίνεται κινητο-
ποίηση με G-CsF και λήψη PBsC σε δότες με γνωστές 
αυτοάνοσες παθήσεις) ανάμεσα στους δότες PBsC που 
έλαβαν filgrastim και στους δότες μυελού που δεν εκτέ-
θηκαν σε αυξητικό παράγοντα50. 

Αμέσως μετά τη δωρεά, οι δότες μυελού ανέφεραν πιο 
επηρεασμένη φυσική κατάσταση αλλά καλύτερη ψυχο-
λογική κατάσταση, ενώ η ποιότητα ζωής που σχετίζεται 
με την υγεία δεν βρέθηκε να διαφέρει μακροπρόθεσμα 
ανάμεσα στους δότες μυελού και δότες PBsC51.

Θάνατος μη συγγενή εθελοντή δότη είναι εξαιρετι-
κά σπάνιος, σύμφωνα με στοιχεία του WMDA48. Αντί-
θετα, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις θανάτων συγγενών 
δοτών από αιτίες όπως υπαραχνοειδής αιμορραγία, δρε-
πανοκυτταρική κρίση, έμφραγμα μυοκαρδίου, πνευμονι-
κή εμβολή48. Προϋπάρχουσες παθήσεις αναγνωρίστηκαν 
σε αρκετούς «υγιείς» δότες που εμφάνισαν σοβαρά συμ-
βάντα (καρδιαγγειακά, θρομβοεμβολικά) γεγονός που 
τονίζει τη σημασία εφαρμογής αυστηρών ιατρικών κρι-
τηρίων καταλληλότητας και προσεκτικής εκτίμησης των 
δοτών πριν τη λήψη του μοσχεύματος47,48. ςε πολλές πε-
ριπτώσεις τα κριτήρια καταλληλότητας δότη που εφαρ-
μόζονται είναι λιγότερο αυστηρά όταν αξιολογούνται 
συγγενείς δότες47. Επιπλέον πολλές φορές ο δότης εξετά-
ζεται από τον θεράποντα του λήπτη και αυτό δημιουργεί 
σε αρκετές περιπτώσεις σύγκρουση συμφερόντων προς 
όφελος του λήπτη47.

Περισσότεροι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας υποβάλ-
λονται σε αλλογενή μεταμόσχευση τα τελευταία χρόνια 
και ο συγγενής δότης τους, εφόσον διαθέτουν, είναι συνή-
θως αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας με αυξημένη συχνότη-
τα ιατρικών παθήσεων, σε αντίθεση με τους μη συγγενείς 
δότες που είναι συνήθως νεότερης ηλικίας και υγιείς.

Δεν βρέθηκε αύξηση επίπτωσης αιματολογικών κα-
κοηθειών στους δότες με ή χωρίς έκθεση σε G-CsF και 
βρέθηκε ότι οι δότες είχαν μικρότερο από τον αναμενό-

μενο κίνδυνο μη αιματολογικού καρκίνου συγκρίνοντας 
την επίπτωση στο συνολικό πληθυσμό των δοτών με τα 
δεδομένα του sEER50.

τα επιδημιολογικά δεδομένα που δεν υποστηρίζουν 
αύξηση του κινδύνου αιματολογικών κακοηθειών μετά 
τη βραχεία έκθεση υγιών δοτών σε G-CsF ενισχύονται 
από απουσία ενδείξεων τοξικής δράσης του G-CsF στο 
γονιδίωμα των δοτών (με ανάλυση για πιθανή ανευπλο-
ειδία και ασυγχρονία διπλασιασμού) έως και 12 μήνες 
μετά τη χορήγηση G-CsF52.

οι μακροχρόνιες επιπτώσεις έκθεσης στον G-CsF 
εξακολουθούν να ερευνώνται σε τρέχουσες μελέτες, ενώ 
δεν είναι γνωστό αν τα συμπεράσματα σχετικά με την 
ασφάλεια ισχύουν και για βιοϊσοδύναμα μόρια που δεν 
έχουν μελετηθεί48.

Γ.2. Επιλογή πηγής μοσχεύματος  
από την πλευρά του λήπτη

Γ.2.1. Συγγενής δότης
μετα-ανάλυση 9 τυχαιοποιημένων μελετών που σύ-

γκριναν τα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων σε ενήλικες 
ασθενείς (N=1111) με αιματολογικά νεοπλάσματα από 
συγγενή συμβατό δότη με μυελικό μόσχευμα ή περιφε-
ρικά κύτταρα αίματος (PBsC)53 έδειξε για τους ασθενείς 
που έλαβαν PBsC σημαντικά ταχύτερη αιμοποιητική 
αποκατάσταση, παρόμοια επίπτωση aGvHD II-IV αλλά 
σημαντικά αυξημένο κίνδυνο aGvHD III-IV (OR=1.39), 
σημαντικά αυξημένη πιθανότητα cGvHD τόσο συνολι-
κά (OR=1.92) όσο και εκτεταμένης cGvHD (OR=1.89), 
μειωμένη πιθανότητα υποτροπής (OR=0.71) τόσο σε 
πρώιμο στάδιο νόσου (OR=0.69) όσο και σε προχωρη-
μένο (OR=0.59), στατιστικά σημαντική βελτίωση DFs 
(OR=0.80, 54% έναντι 47% στα 5 χρόνια) και ιδιαίτερα 
στους ασθενείς σε προχωρημένη φάση νόσου (OR=0.63, 
32% έναντι 21% στα 5 χρόνια). η ολική επιβίωση στο 
σύνολο των ασθενών δεν διέφερε σημαντικά, όμως στην 
ομάδα με προχωρημένη φάση νόσου οι ασθενείς που 
έλαβαν περιφερικά κύτταρα είχαν καλύτερη επιβίωση 
(OR=0.64, 39% έναντι 29% στα 5 χρόνια)53. η μείωση 
της επίπτωσης υποτροπής (OR=0.34) ήταν ιδιαίτερα εμ-
φανής στους ασθενείς με CML και στους ασθενείς με 
CML σε προχωρημένη φάση η μεταμόσχευση με PBsC 
πρόσφερε σημαντικό πλεονέκτημα στην ολική επιβίωση 
(OR=0.31) και DFs (OR=0.28)53. οι ασθενείς με AML σε 
προχωρημένη φάση επίσης ωφελήθηκαν από λήψη περι-
φερικών κυττάρων τόσο στην ολική επιβίωση (OR=0.45) 
όσο και στην DFs (OR=0.39)53.

Βασισμένη στις εκτιμήσεις αυτής της μεταανάλυσης, 
μελέτη ανάλυσης αποφάσεων με μοντέλο Markov μετά-
βασης καταστάσεων έδειξε υπεροχή των PBsC ως πηγής 
μοσχεύματος στις μεταμοσχεύσεις από συγγενή πλήρως 

τεϊνική αλληλουχία, τα χαρακτηριστικά και τη θέση στο 
HLA μόριο των συγκεκριμένων αμινοξέων (HistoCheck, 
http://www.histocheck.de)39,40, δεν επιβεβαιώθηκαν σε 
κλινικό επίπεδο20.

Δημιουργήθηκε ένα μοντέλο πρόγνωσης της 
τ-κυτταροτοξικής αντίδρασης (CTLp) με βάση ένα σταθ-
μισμένο σκορ των διαφορών στην αμινοξική αλληλου-
χία στις α έλικες και στο έδαφος της θέσης πρόσδεσης 
πεπτιδίου (β-sheet) των HLA μορίων τάξης ι (A, C)41, το 
οποίο όμως δεν είχε προγνωστική αξία όσο αφορά την 
κλινική έκβαση των μεταμοσχεύσεων42, αν και αρνητι-
κή in vitro CTLp δοκιμασία συσχετίστηκε με σημαντική 
μείωση της TRM σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά 10/10 
συμβατών μεταμοσχεύσεων.

Αναδρομικές μελέτες με στόχο την ανίχνευση επίδρα-
σης επιτρεπτών διαφορών ενός τόπου στην κλινική έκ-
βαση της μεταμόσχευσης με ισχύ >80% θα απαιτούσαν 
ανάλυση πολύ μεγάλου αριθμού μεταμοσχεύσεων (για 
παράδειγμα 11000 έως 106 για ανίχνευση της επίδρασης 
των πιο συχνών διαφορών στον HLA-A τόπο)20,43 και 
ίσως να είναι ανέφικτες.

Γ. πηγή μοσχεύματος: μυελός  
ή περιφερικά στελεχιαία κύτταρα

Από το 2003, τα PBsC έχουν ξεπεράσει τα μυελικά 
μοσχεύματα ως προτιμώμενες πηγές μοσχεύματος από 
ενήλικες δότες44. τα περιφερικά στελεχιαία κύτταρα απο-
τελούν την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πηγή μοσχεύμα-
τος (62%) ενώ ο μυελός χρησιμοποιείται στο 21% και το 
ομφάλιο αίμα στο 17% των μεταμοσχεύσεων, σύμφωνα με 
τα δεδομένα του NMDP (https://bethematchclinical.org/
Transplant-Therapy-and-Donor-Matching/Cell-sources/).

τα μυελικά μοσχεύματα (BM) έχουν σημαντικές δι-
αφορές στην κυτταρική σύσταση με τα περιφερικά μο-
σχεύματα (PBsC)45. τα PBsC έχουν κατά μέσο όρο 10 
πλάσια CD3+ και περισσότερα εμπύρηνα και CD34+ 
κύτταρα. η αναλογία CD3/CD34 είναι τριπλάσια και η 
αναλογία CD14/CD34 25πλάσια. Επίσης στα PBsC πε-
ρισσότερα CD4+ έχουν Th2 φαινότυπο. η βέλτιστη κυττα-
ρική σύσταση σε μυελικά κύτταρα, τ κύτταρα και άλλους 
πληθυσμούς κυττάρων για την ευνοϊκότερη έκβαση των 
μεταμοσχεύσεων δεν έχει καθοριστεί46. 

μελέτη του NMDP διερεύνησε τη σχέση κυτταρι-
κής σύστασης μυελικών μοσχευμάτων (N=94) και PBsC 
(N=181) με την κλινική έκβαση των μεταμοσχεύσεων45. 
η ανάπλαση των ουδετεροφίλων δεν συσχετίστηκε με την 
κυτταρική σύσταση και των δύο τύπων μοσχευμάτων, ενώ 
η ανάπλαση των αιμοπεταλίων ήταν ταχύτερη στα PBsC 
όταν το μόσχευμα περιείχε >8 x107/kg CD3+CD8+ λεμ-
φοκύτταρα. και για τις δύο πηγές μοσχεύματος δε βρέ-
θηκε επίδραση της κυτταρικής σύστασης στην επίπτωση 
GvHD. Επίσης στα PBsC μοσχεύματα μόνο και όχι στα 

μυελικά, μεγαλύτερη δόση CD34+ (>5 x106/kg) συνδέ-
θηκε με καλύτερη ολική επιβίωση45.

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιλο-
γής πηγής μοσχεύματος τόσο στον ασθενή όσο και στον 
λήπτη πρέπει να συνυπολογίζονται σε κάθε περίπτωση 
πριν ληφθεί απόφαση46.

Γ.1. Επιλογή πηγής μοσχεύματος  
από την πλευρά του δότη

η δωρεά μυελού ή PBsC θεωρείται γενικά ασφαλής 
διαδικασία. η ελαχιστοποίηση κάθε αποτρέψιμου κινδύ-
νου για το δότη είναι ηθική και νομική υποχρέωση των 
μητρώων δοτών και των κέντρων δοτών47.

η συλλογή μυελού ενέχει πιθανούς κινδύνους όπως 
επιπλοκές γενικής αναισθησίας (καρδιακά και αναπνευ-
στικά συμβάντα, αλλεργικές και ιδιοσυγκρασικές αντιδρά-
σεις στα φάρμακα, επιπλοκές διασωλήνωσης), παράταση 
νοσηλείας, αναιμία, υπογκαιμία, πιθανή έκθεση σε αλλο-
γενή προϊόντα αίματος, τοπικές επιπλοκές από τη λήψη 
μυελού (πόνος, αιμορραγία, οίδημα, συμπίεση νεύρων, 
κάκωση οσφυο-ιερής ρίζας, είσοδος στην πυελική κοιλό-
τητα, τραυματισμός λαγόνιων αγγείων)48. 

Από την άλλη πλευρά, για τη συλλογή περιφερικών 
στελεχιαίων κυττάρων απαιτείται χορήγηση G-CsF (που 
συνδέεται με συμπτώματα γρίππης, οστικά άλγη, ναυτία 
και έμετο, μυαλγία, αρθραλγία, κόπωση, κεφαλαλγία, 
αϋπνία, τοπικές επιπλοκές στις θέσεις ένεσης, διόγκω-
ση σπλήνα και πολύ σπάνια ρήξη σπλήνα, πολύ σπάνιες 
αναφορές αναφυλαξίας, σπάνια θρομβωτικά και καρδι-
αγγειακά συμβάντα), φλεβοκέντηση (κίνδυνος κάκωσης 
αγγείων, αιμορραγίας, εκχυμώσεων, βλάβης νεύρων), το-
ποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα σε κάποιες περι-
πτώσεις και επακόλουθες πιθανές επιπλοκές (θρόμβωση, 
αιμορραγία, λοίμωξη, πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας) κα-
θώς και επιπλοκές της λευκαφαίρεσης (υπογκαιμία, υπα-
σβεστιαιμία, θρομβοκυτταροπενία που είναι όμως σπάνια 
κλινικά σημαντική)46-48.

Ανάλυση της οξείας τοξικότητας της διαδικασίας δω-
ρεάς μυελού ή PBsC έδειξε παρόμοια μέγιστα επίπεδα 
πόνου και τοξικότητας στις δύο κατηγορίες δοτών αλλά 
με διαφορετική χρονική κατανομή (από 24-48 ώρες με-
τά την πρώτη χορήγηση G-CsF έως την ολοκλήρωση της 
αφαίρεσης στους δότες PBsC και αμέσως μετά την επέμ-
βαση συλλογής μυελού έως μερικές ημέρες μετά στους 
δότες μυελού) και παραμονή συνήθως ήπιων συμπτωμά-
των σε μεγαλύτερο ποσοστό και για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα στους δότες μυελού47,49.

ςε μελέτη του NMDP σε μεγάλο αριθμό εθελοντών 
δοτών βρέθηκε μεγαλύτερη συχνότητα σοβαρών ανεπι-
θύμητων συμβάντων στους δότες μυελού σε σύγκριση 
με τους δότες περιφερικών κυττάρων που παραμένουν 
όμως σπάνια (<1%)50. τα απειλητικά για τη ζωή συμβά-
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Δ.1. Φυλή, εθνικότητα
Δεδομένου ότι η κατανομή συχνότητας HLA αλληλί-

ων και απλοτύπων διαφέρει ανάμεσα στις διαφορετικές 
φυλετικές και εθνικές ομάδες, η πιθανότητα ανεύρεσης 
μη συγγενούς συμβατού δότη σε επίπεδο αλληλίου εί-
ναι μεγαλύτερη στην ίδια φυλετική/εθνική ομάδα με τον 
λήπτη20. ο αλγόριθμος HapLogic λαμβάνει υπόψη την 
εθνικότητα/φυλή του ασθενή και των πιθανών δοτών 
στον υπολογισμό της πιθανότητας συμβατότητας σε επί-
πεδο αλληλίου.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα HLA τυποποίησης 
των εθελοντών δοτών και των μονάδων ομφαλίου αίμα-
τος του μητρώου του NMDP εκτιμήθηκε η πιθανότητα 
ανεύρεσης κατάλληλου ενήλικα δότη ή μονάδας ομφα-
λίου αίματος για 21 εθνικές/φυλετικές ομάδες στις ηΠΑ 
και βρέθηκε ότι η πιθανότητα αυτή, και ιδιαίτερα η πιθα-
νότητα ανεύρεσης δότη με ιδανική συμβατότητα (σύμ-
φωνα με την τρέχουσα σταθερή πρακτική, δηλαδή 8/8 
υψηλής ανάλυσης για MUD και 6/6 συμβατικής ανάλυ-
σης για ομφάλιο αίμα) εξαρτάται σημαντικά από την φυ-
λετική ομάδα στην οποία ανήκει ο ασθενής59. Αποδεκτός 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις όχι ιδανικός δότης (MUD 
ή ομφάλιο αίμα) μπορεί να ανευρεθεί στην πλειοψηφία 
των ασθενών, ανεξάρτητα από εθνικότητα ή φυλή59. η 
πιθανότητα ανεύρεσης κατάλληλου δότη είναι μεγαλύ-
τερη εντός της ίδιας φυλετικής ομάδας με τον ασθενή, 
ενώ ανεύρεση δότη από διαφορετική φυλετική ομάδα εί-
ναι πιο πιθανή για ασθενείς που προέρχονται από ομά-
δες με μεγαλύτερο βαθμό γενετικής ανάμειξης με άλλες 
ομάδες59. για την ομάδα των λευκών Ευρωπαίων η πιθα-
νότητα ανεύρεσης 8/8 συμβατού MUD εκτιμήθηκε 75%, 
ενώ για ≥7/8 δότη ήταν 97%59. ςτην ίδια ομάδα οι πιθα-
νότητες ανεύρεσης 6/6, ≥5/6 και ≥4/6 συμβατής μονά-
δας ομφαλίου αίματος για ενήλικες ασθενείς (≥20 ετών) 
είναι 17%, 66% και 96% αντίστοιχα59. για ασθενείς με 
καταγωγή από μέση Ανατολή ή Βόρεια Αφρική οι πιθα-
νότητες για 8/8 και ≥7/8 MUD είναι 46% και 90% και 
για ≥6/6, ≥5/6 και ≥4/6 ομφάλιο αίμα 6%, 46% και 91% 
αντίστοιχα59.

η σημασία της εθνικής/φυλετικής προέλευσης στην 
πιθανότητα ανεύρεσης δότη και στην πιθανότητα ο ασθε-
νής να υποβληθεί τελικά σε αλλογενή μεταμόσχευση επι-
βεβαιώθηκε σε ανάλυση των αναζητήσεων MUD σε ένα 
κέντρο (Moffitt Cancer Center)60.

Δεν ανιχνεύθηκε αρνητική επίδραση της διαφορετι-
κής φυλετικής προέλευσης δότη και λήπτη όταν αυτοί εί-
ναι HLA συμβατοί σε μελέτη του NMDP61.

ςε αναδρομική γερμανική μελέτη ασθενείς που έλα-
βαν μόσχευμα από διεθνείς δεξαμενές εκτός γερμανίας 
είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκφράζουν σπάνιους 
απλοτύπους και να έχουν χειρότερη έκβαση, που απο-
δόθηκε σε καθυστέρηση ανεύρεσης κατάλληλου δότη 
και σε πιθανές διαφορές στους εκτεταμένους απλοτύ-

πους οι οποίες είναι πιο συχνές σε περιπτώσεις σπάνιων 
απλοτύπων ή όταν χρησιμοποιείται δότης διαφορετικής 
εθνικότητας ή φυλής19. Παρ’όλα αυτά ο κίνδυνος κακής 
έκβασης από HLA ασυμβατότητα ήταν μεγαλύτερος από 
τον κίνδυνο λόγω επιλογής δότη από διεθνή μητρώα και 
η σύσταση είναι ότι ένας πλήρως συμβατός «διεθνής» 
δότης παραμένει προτιμότερος από έναν μερικά συμβα-
τό «εθνικό» δότη19.

με βάση τις τρέχουσες οδηγίες του NMDP, αν βρε-
θεί συμβατός δότης σε επίπεδο υψηλής ανάλυσης, τότε η 
διαφορά φυλής ή εθνικότητας δεν φαίνεται να επηρεάζει 
την έκβαση, αυτό όμως βασίζεται σε μικρό αριθμό με-
ταμοσχεύσεων και χρειάζονται περισσότερα δεδομένα20.

Δ.2. Ηλικία
η μεγαλύτερη ηλικία του δότη συσχετίζεται με χειρό-

τερη κινητοποίηση CD34+ στο περιφερικό αίμα με G-CsF 
και με συλλογή μικρότερου αριθμού CD34+, όμως δεν έχει 
παρατηρηθεί αυξημένος κίνδυνος λευχαιμίας κυττάρων 
δότη ή ανεπάρκειας μοσχεύματος όταν αυτό προέρχεται 
από ηλικιωμένους δότες58.

ςτις μεταμοσχεύσεις από συγγενή συμβατό δότη, η 
ηλικία του δότη συνήθως είναι παρόμοια με την ηλικία 
του λήπτη, και καθώς περισσότεροι «ηλικιωμένοι» ασθε-
νείς (>50 ετών) έχουν πλέον τη δυνατότητα αλλογενούς 
μεταμόσχευσης, ανακύπτει το ζήτημα της καταλληλότη-
τας μεγαλύτερων σε ηλικία δοτών. Αυτό μπορεί να δημι-
ουργήσει προβλήματα λόγω της νοσηρότητας των δοτών 
και της θεωρητικής ανησυχίας για μικρότερο δυναμικό 
αναγέννησης των στελεχιαίων κυττάρων και των κυττά-
ρων του ανοσοποιητικού όταν προέρχονται από μεγαλύ-
τερους σε ηλικία δότες. 

ςτις μεταμοσχεύσεις με PBsC από συγγενή συμβατό 
δότη δεν βρέθηκε αρνητική επίδραση μεγαλύτερης ηλι-
κίας του δότη στην έκβαση62.

Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων 
από μη συγγενή συμβατό δότη είναι σε αρκετές μελέ-
τες εφάμιλλα των μεταμοσχεύσεων από συγγενή συμβα-
τό δότη και ότι μεγαλύτερη ηλικία μη συγγενή δότη έχει 
συσχετιστεί με χειρότερη συνολική έκβαση και με μεγα-
λύτερο κίνδυνο aGvHD και cGvHD, τέθηκε το ερώτημα 
αν για μεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς είναι προτιμό-
τερο να λαμβάνεται μόσχευμα από νέο σε ηλικία πλήρως 
συμβατό μη συγγενή δότη ή από μεγαλύτερο σε ηλικία 
ιστοσυμβατό αδελφό, όταν είναι διαθέσιμες και οι δύο 
επιλογές58. Αναδρομική ανάλυση του NMDP εξέτασε τη 
σημασία χαρακτηριστικών του δότη (ηλικία, CMV οροθε-
τικότητα, ΑΒο συμβατότητα, φυλή, φύλο και αριθμό κυ-
ήσεων) στην έκβαση 6978 μεταμοσχεύσεων μυελού από 
1987-199961. ςτη μελέτη αυτή μικρότερη ηλικία του δότη 
ήταν προγνωστικός παράγοντας για μικρότερη επίπτωση 
GvHD και καλύτερη ολική επιβίωση και DFs του λήπτη61.

συμβατό δότη στην ολική επιβίωση και στο προσδόκι-
μο ζωής σταθμισμένο με βάση την ποιότητα (QALE)54, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στον μειωμένο κίνδυνο 
υποτροπής και παρά την ανταγωνιστική επίδραση της 
αυξημένης επίπτωσης cGvHD. Όταν η πιθανότητα υπο-
τροπής είναι πολύ μικρή (<5%) τότε με βάση το μοντέλο 
αυτό υπερτερεί η μεταμόσχευση με μυελικό μόσχευμα και 
αυτή η περίπτωση αφορά μη νεοπλασματικές παθήσεις 
με ένδειξη αλλογενούς μεταμόσχευσης (επίκτητη απλα-
στική αναιμία, συγγενή σύνδρομα μυελικής ανεπάρκει-
ας, αιμοσφαιρινοπάθειες)54.

Γ.2.2. Μη συγγενής συμβατός δότης
Αναδρομική μελέτη του CIBMTR σύγκρινε την επίδρα-

ση της πηγής του μοσχεύματος (μυελός, Ν=586 ή PBsC, 
Ν=331) στα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων από μη συγ-
γενή συμβατό δότη με τυποποίηση HLA-A, -B, -C, και 
–DRB1 σε επίπεδο αλληλίου σε ενήλικες (≥18 ετών) με 
λευχαιμία (AML, ALL, CML) ή μυελοδυσπλαστικό σύν-
δρομο με μυελοαφανιστική προετοιμασία και έδειξε για 
τα μοσχεύματα περιφερικού αίματος σε σύγκριση με τα 
μυελικά σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ολικών εμπυρή-
νων, ταχύτερη και μεγαλύτερη επίπτωση εγκατάστασης 
ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων, μεγαλύτερη επίπτωση 
aGvHD βαθμού ιι-IV (RR=1.5) αλλά παρόμοια επίπτω-
ση aGvHD βαθμού ιιι-IV, σημαντικά μεγαλύτερη επί-
πτωση cGvHD (RR=1.7) αλλά με παρόμοια βαρύτητα, 
παρόμοια TRM, παρόμοια επίπτωση υποτροπής και πι-
θανότητα LFs ανεξάρτητα από διάγνωση και φάση νό-
σου (πρώιμη, ενδιάμεση ή προχωρημένη) και παρόμοια 
πιθανότητα ολικής επιβίωσης, με εξαίρεση τους ασθενείς 
με CML σε πρώτη χρόνια φάση, οι οποίοι φαίνεται ότι εί-
χαν καλύτερη επιβίωση με μυελικό μόσχευμα55.

Προοπτική τυχαιοποιημένη φάσης ιιι πολυκεντρική 
μελέτη του BMT-CTN σύγκρινε την έκβαση ασθενών <66 
ετών με οξεία λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, 
χρόνια μυελοκυτταρική λευχαιμία και χρόνια μυελομο-
νοκυτταρική λευχαιμία που έλαβαν μυελικό μόσχευ-
μα (N=278) ή PBsC (N=273) από μη συγγενή 5/6 ή 6/6 
συμβατό δότη μετά μυελοαφανιστική (78%) ή μειωμένης 
έντασης προετοιμασία56. οι δύο ομάδες δεν είχαν διαφο-
ρά στην ολική επιβίωση μετά σύγκριση με βάση την πρό-
θεση θεραπείας56. Δεν βρέθηκε διαφορά στην Os, DFs, 
επίπτωση υποτροπής ή TRM ανάμεσα στις δύο ομάδες 
όταν αναλύθηκαν οι ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν56. 
οι ασθενείς που έλαβαν περιφερικά κύτταρα είχαν τα-
χύτερη αιμοποιητική ανάπλαση και μικρότερο ποσοστό 
ανεπάρκειας μοσχεύματος (3% έναντι 9%). Αν και η επί-
πτωση οξείας GvHD (συνολικά και βαθμού ιιι-IV) δεν 
διέφερε ανάμεσα στις δύο ομάδες, η χρόνια GvHD ήταν 
σημαντικά συχνότερη στην ομάδα που έλαβε περιφερι-

κά κύτταρα (53% έναντι 41% στα δύο χρόνια) με μεγα-
λύτερο ποσοστό εκτεταμένης cGvHD στην ομάδα αυτή 
(48% έναντι 32%)56.

Πρόσφατη μετά-ανάλυση του Cochrane Hemato-
logical Malignancies Group που συμπεριέλαβε ενήλι-
κες ασθενείς από 9 τυχαιοποιημένες μελέτες, οι οποίοι 
μεταμοσχεύθηκαν από συγγενή συμβατό ή μη συγγενή 
δότη έως το 2009, σύγκρινε την έκβαση της ομάδας με 
πηγή μοσχεύματος μυελό με την ομάδα που έλαβε PBsC 
και έδειξε παρόμοια ολική επιβίωση (HR=1.07), DFs 
(HR=1.04) και TRM (HR=1.07)57. ςτους ασθενείς που 
μεταμοσχεύθηκαν από συγγενή συμβατό δότη τα δεδο-
μένα έδειξαν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής με μυελικό 
μόσχευμα (HR=2.73) ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά 
στους ασθενείς με μη συγγενή δότη57. ςτο σύνολο των 
ασθενών η χορήγηση μυελικού μοσχεύματος συσχετί-
στηκε με μικρότερο κίνδυνο συνολικής (HR=0.72) και 
εκτεταμένης cGvHD (HR=0.69) και τάση για χαμηλότερη 
επίπτωση aGvHD III-IV (HR=0.75, p=0.07), ενώ η συ-
νολική επίπτωση aGvHD δεν διέφερε με βάση την πηγή 
του μοσχεύματος57. και σε αυτή τη μετά-ανάλυση επιβε-
βαιώθηκε η ταχύτερη αιμοποιητική ανάπλαση όταν χρη-
σιμοποιούνται περιφερικά στελεχιαία κύτταρα57.

η επιλογή μυελού ή περιφερικών κυττάρων ως πη-
γής μοσχεύματος μπορεί να εξατομικευτεί. Ασθενείς με 
μεγαλύτερο κίνδυνο απόρριψης μοσχεύματος (πχ ασθε-
νείς με μυελικές κακοήθεις παθήσεις που δεν έχουν προ-
ηγουμένως λάβει κυτταροτοξική χημειοθεραπεία) ίσως 
ωφελούνται αν λάβουν PBsC. ο μυελός των οστών γε-
νικά προτιμάται στις περιπτώσεις μεταμόσχευσης για μη 
νεοπλασματικές παθήσεις και στα παιδιά46. 

η λήψη PBsCς προτιμάται συνήθως όταν ο δότης εί-
ναι συμβατός αδελφός, και ιδιαίτερα όταν είναι >60 ετών, 
καθώς τα PBsC θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστη πη-
γή μοσχεύματος όσο αφορά την περιεκτικότητα σε στε-
λεχιαία κύτταρα58.

η προτιμητέα πηγή μοσχεύματος για απλοταυτόση-
μες μεταμοσχεύσεις, ειδικά στα πρωτόκολλα στα οποία 
δεν απαιτείται μεγαδόση CD34+ κυττάρων για μείωση 
κινδύνου απόρριψης, είναι ακόμα λιγότερο βέβαιη46. η 
επιθυμία του δότη επίσης μπορεί να καθορίσει την τελι-
κή επιλογή.

Δ. Χαρακτηριστικά του δότη εκτός  
από HLA συμβατότητα

Άλλα χαρακτηριστικά του δότη εκτός από την HLA 
συμβατότητα που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή πε-
ριλαμβάνουν τη φυλή, τη CMV οροθετικότητα (σε περί-
πτωση οροαρνητικού λήπτη), το άρρεν φύλο, τη μικρότερη 
ηλικία, την ΑΒο ασυμβατότητα, προηγούμενες κυήσεις 
και σωματικό βάρος δότη20.
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μεταφερόμενων λεμφοκυττάρων) και πιθανώς αυξημένο 
κίνδυνο φλέβο-αποφρακτικής νόσου του ήπατος, ιδιαί-
τερα όταν συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου, σε περι-
πτώσεις ελάσσονος ασυμβατότητας69,70. 

ςε ορισμένες περιπτώσεις (μυελικό μόσχευμα αν 
υπάρχει μείζων ασυμβατότητα ή μόσχευμα με μεγάλο 
όγκο πλάσματος ή υψηλό τίτλο ισοαιμοσυγκολλητινών 
αν υπάρχει ελάσσων ασυμβατότητα) απαιτείται επεξερ-
γασία του μοσχεύματος πριν την έγχυση70. 

η επίδραση της ΑΒο ασυμβατότητας στην έκβαση 
της μεταμόσχευσης έχει αναλυθεί σε αρκετές μελέτες. 
Πολλές δεν έχουν δείξει επίδραση ενώ άλλες συσχέτισαν 
την ΑΒο ασυμβατότητα με αυξημένη επίπτωση GvHD, 
TRM και μειωμένη ολική επιβίωση. ορισμένες μελέτες 
ανίχνευσαν μειωμένο κίνδυνο υποτροπής και βελτιωμέ-
νη DFs όταν υπήρχε ΑΒο ασυμβατότητα.

Δεν ανιχνεύθηκε αρνητική επίδραση της ABO ασυμ-
βατότητας δότη και λήπτη όταν αυτοί είναι HLA συμβα-
τοί σε μελέτη του NMDP61. Αναδρομική ανάλυση από 
τη γαλλική εταιρεία των μεταμοσχεύσεων με μειωμέ-
νης έντασης προετοιμασία ανίχνευσε αρνητική επίδραση 
της ελάσσονος ΑΒο ασυμβατότητας στην ολική επιβίω-
ση και στην EFs71.

μελέτη μεταμοσχεύσεων με μη-μυελοαφανιστική 
προετοιμασία από το FHCRC έδειξε ότι σε περιπτώσεις 
μείζονος ή αμφίδρομης ασυμβατότητας οι ανάγκες σε 
μεταγγίσεις ερυθρών είναι σημαντικά μεγαλύτερες τις 
πρώτες 100 ημέρες72, αλλά δεν βρέθηκε αυξημένος κίν-
δυνος απόρριψης ή ανεπάρκειας του μοσχεύματος ή δι-
αφορές στα άλλα μέτρα έκβασης της μεταμόσχευσης72. 
Προηγούμενη μελέτη από το ίδιο κέντρο σε μεταμοσχεύ-
σεις μυελού από συγγενή ή μη συγγενή δότη μετά μυε-
λοαφανιστική προετοιμασία επίσης δεν έδειξε επίδραση 
της μείζονος ή αμφίδρομης ΑΒο ασυμβατότητας στην 
έκβαση της μεταμόσχευσης73.

Αναδρομική μελέτη της επίδρασης της ΑΒο ασυμβα-
τότητας σε μεταμοσχεύσεις μυελού από συμβατό αδελφό 
για πρώιμου σταδίου οξεία λευχαιμία και χρόνια μυελο-
γενή λευχαιμία (Ν=3103) στο χρονικό διάστημα 1990-
1998 από το CIBMTR δεν βρήκε αρνητική επίδραση της 
ΑΒο ασυμβατότητας στην επίπτωση aGVHD II-IV, TRM 
ή στην πιθανότητα επιβίωσης, η αμφίδρομη όμως ασυμ-
βατότητα συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο aGVHD 
III-IV ενώ η μείζων με αυξημένη ανάγκη σε μεταγγίσεις 
ερυθρών και βραδύτερη εγκατάσταση ουδετεροφίλων74.

μετα-ανάλυση 7 μελετών που συμπεριέλαβε δεδομέ-
να 1424 ασθενών δεν βρήκε επίδραση της ΑΒο ασυμβα-
τότητας στην ολική επιβίωση75.

η λήψη μοσχεύματος από ΑΒο συμβατό δότη είναι 
η ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις με αυξημένο κίνδυνο 
καθυστερημένης εμφύτευσης (π.χ. ασθενείς με μυελοΐνω-
ση) ή ιστορικό πολλών μεταγγίσεων πριν τη μεταμόσχευ-
ση69. Όμως η σχετική σημασία της ΑΒο συμβατότητας 

στον αλγόριθμο επιλογής δότη φαίνεται ότι είναι μικρότε-
ρη από τη σημασία άλλων παραγόντων όπως η πηγή του 
μοσχεύματος, η HLA συμβατότητα ή η CMV θετικότητα 
και ίσως η ηλικία, το φύλο και ο αριθμός των κυήσεων69.

Δεν φαίνεται να υπάρχει επίδραση της Rhesus ασυμ-
βατότητας στην έκβαση της μεταμόσχευσης76. η Rh D 
άλλο-ανοσοποίηση μετά από μεταμόσχευση με ασυμβα-
τότητα Rh (μείζονα ή ελάσσονα) φαίνεται ότι είναι σπάνια 
και η ένταση του σχήματος προετοιμασίας δεν φαίνεται 
να επηρεάζει τον κίνδυνο D αλλοανοσοποίησης77,78. ςτις 
σπάνιες περιπτώσεις Rh D αλλοανοσοποίησης φαίνεται 
ότι οι κλινικές συνέπειες είναι αμελητέες μετά την εγκα-
τάσταση της ερυθράς σειράς78.

Δ.6. ΝΚ αλλοδραστικότητα
Περισσότερες πληροφορίες χρειάζονται για την κα-

τανόηση της σημασίας του συστήματος της NK κυτταρι-
κής αλλοδραστικότητας στην έκβαση της μεταμόσχευσης. 
οι οδηγίες του NMDP αναφέρουν ότι επιλογή δότη βα-
σισμένη στους υποδοχείς των NK κυττάρων (KIR) προς 
το παρόν γίνεται μόνο στα πλάισια κλινικών μελετών20.

Δ.7. Αντι-HLA ευαισθητοποίηση
Δεδομένου ότι πολλοί ασθενείς εμφανίζουν προηγού-

μενη ευαισθητοποίηση έναντι HLA αντιγόνων και ότι τό-
σο στην περίπτωση μη συγγενών ενηλίκων δοτών όσο και 
στις μεταμοσχεύσεις με ομφάλιο αίμα αντι-HLA αντισώ-
ματα με ειδικότητα έναντι των διαφορετικών αντιγόνων 
του δότη έχουν συσχετιστεί με επιπλοκές και χειρότερη 
έκβαση της μεταμόσχευσης, συνιστάται από το NMDP20 
στις περιπτώσεις αυτές η ανάλυση ειδικότητας των αντι-
HLA αντισωμάτων και/ή η διασταυρούμενη αντίδραση 
ορού του ασθενή με κύτταρα των πιθανών δοτών πριν 
τη μεταμόσχευση. 

Ε. Στρατηγικές αναζήτησης
η αναζήτηση δότη πρέπει να γίνεται με τα στοιχεία 

της υψηλής ευκρίνειας τυποποίησης του ασθενή στους 
τόπους HLA-A, -B, -C και –DRB120. η τυποποίηση σε 
άλλους τόπους (HLA-DQB1, -DRB3/4/5, -DPB1) μπορεί 
να βοηθήσει στο σχεδιασμό αποτελεσματικής στρατηγι-
κής αναζήτησης και στην επιλογή ανάμεσα σε περισσό-
τερους από έναν δότες με ασυμβατότητα στους 4 HEL20.

η τυποποίηση υψηλής ευκρίνειας που εφαρμόζεται 
στην καθημερινή πρακτική εστιάζει στις διαφορές στις 
περιοχές αντιγονικής αναγνώρισης των HLA μορίων. 
ςτις περιοχές αυτές γίνεται η σύνδεση των αντιγόνων-
πεπτιδίων και η αλληλεπίδραση με τους τ κυτταρικούς 
υποδοχείς. Αλλήλια που έχουν ταυτόσημες περιοχές αντι-

Αναδρομική μελέτη του EBMT αναφέρει καλύτερη 
ολική επιβίωση «ηλικιωμένων» ασθενών (>50 ετών) με 
MDs που μεταμοσχεύθηκαν από νέο (<30 ετών) συμ-
βατό μη-συγγενή δότη από αυτούς που πήραν μόσχευμα 
από ιστοσυμβατό αδελφό, παρόμοιας ηλικιακής ομάδας 
με τον ασθενή63. 

μελέτη του CIBMTR έδειξε ότι σε ασθενείς >50 ετών 
με καλή κατάσταση ικανότητας (Karnofsky >90%) η έκ-
βαση είναι καλύτερη όσο αφορά την επίπτωση GvHD, 
TRM, υποτροπής και την πιθανότητα ολικής επιβίωσης 
και DFs όταν λαμβάνεται μόσχευμα από ιστοσυμβατό 
αδελφό64. για ασθενείς >50 ετών με Karnofsky Ps <90% 
η έκβαση (TRM, υποτροπή και ολική επιβίωση) ήταν πα-
ρόμοια ανάμεσα στα δύο είδη δότη, η επίπτωση GvHD 
όμως είναι υψηλότερη όταν το μόσχευμα προέρχεται από 
μη συγγενή συμβατό δότη64.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα δεδομένα για δότες 
>70 ετών είναι ελάχιστα και ότι τα αποτελέσματα των 
μεταμοσχεύσεων από μη συγγενείς δότες βελτιώνονται 
συνεχώς58.

Εκτός από τη γενικότερη κατάσταση ικανότητας και 
συνυπάρχουσες παθήσεις των μεγαλύτερων σε ηλικία 
δοτών, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις αιμα-
τολογικές παραμέτρους (αξιολόγηση μακροκυττάρωσης, 
λεμφοκυττάρωσης)58.

Δ.3. Φύλο
ςε αναδρομική μελέτη του NMDP λήψη μοσχεύμα-

τος από γυναίκες δότες με πολλές κυήσεις συσχετίστη-
κε με αυξημένο κίνδυνο cGvHD τόσο σε άντρες όσο και 
σε γυναίκες λήπτες61.

Αναδρομική μελέτη του EBMT εξέτασε την επίδραση 
του φύλου του δότη, και συγκεκριμένα του συνδυασμού 
γυναίκας δότη-άνδρα λήπτη, σε μεγάλο αριθμό (Ν=53988) 
αλλογενών μεταμοσχεύσεων για αιματολογικές κακοή-
θειες από το 1980-2005 και επιβεβαίωσε ότι ο συνδυα-
σμός αυτός σχετίζεται με αύξηση όψιμης TRM, αύξηση 
επίπτωσης cGvHD, μείωση κινδύνου υποτροπής και μεί-
ωση πιθανότητας συνολικής επιβίωσης65. η προστασία 
από υποτροπή ανιχνεύθηκε σε περιπτώσεις μεταμοσχεύ-
σεων για CML και πολλαπλούν μυέλωμα και σε ασθενείς 
που μεταμοσχεύθηκαν σε πρώιμη φάση νόσου65. Ωστό-
σο σε όλους τους υποπληθυσμούς ασθενών η μείωση της 
υποτροπής δεν αντιστάθμιζε την TRM και επομένως ο 
συνδυασμός γυναίκας δότη-άνδρα λήπτη δεν πρόσφερε 
καλύτερη επιβίωση σε καμία υποκατηγορία ασθενών65. 
ηλικία δότη >20 ετών χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστα-
τος δείκτης ανοσοποίησης μετά από κύηση και συσχετί-
στηκε με αυξημένο κίνδυνο aGvHD και πρώιμης TRM, 
ενώ η ηλικία της δότριας δεν είχε επίδραση στο cGvHD 
ή στην όψιμη TRM65. η επίδραση του φύλου του δότη 
στα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης εξαλειφόταν όταν 

συνυπήρχε HLA ασυμβατότητα65. οι παρατηρήσεις αυ-
τές αποδίδονται στην άλλο-ανοσοποίηση των γυναικών 
δοτών έναντι ελασσόνων αντιγόνων ιστοσυμβατότητας 
που κωδικοποιούνται στο Υ χρωμόσωμα, έχουν ευρεία 
ιστική έκφραση και εμφανίζουν HLA περιορισμό για 
HLA αντιγόνα με ευρεία κατανομή στους καυκάσιους65.

Δ.4. CMV δότη
Δεν ανιχνεύθηκαν αρνητικές επιδράσεις CMV ορο-

θετικότητας του δότη για CMV θετικό ή αρνητικό λήπτη 
σε μελέτη του NMDP61.

Αναδρομική μελέτη του ΕΒμτ σε 16628 αλλογενείς 
μεταμοσχεύσεις για οξεία λευχαιμία (ομλ ή ολλ) έδει-
ξε ότι CMV οροθετικότητα του δότη ή του λήπτη σχετίζε-
ται με αυξημένη TRM και μειωμένη συνολική επιβίωση 
και LFs σε σύγκριση με τις περιπτώσεις στις οποίες δό-
της και λήπτης είναι CMV οροαρνητικοί, ειδικότερα στις 
περιπτώσεις ολλ66. 

Όταν ο λήπτης είναι CMV αρνητικός προτιμάται 
CMV αρνητικός δότης, με στόχο τη μείωση του κινδύνου 
CMV λοίμωξης (περίπου 20-30%), με την προϋπόθεση 
ότι λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του 
ιού μέσω μεταγγίσεων παραγώγων αίματος, ενώ όταν ο 
λήπτης είναι CMV θετικός συνιστάται να επιλεγεί CMV 
θετικός δότης67,68. 

η HLA συμβατότητα στους τόπους HLA-A, -B, -C 
και –DRB1 έχει προτεραιότητα στην επιλογή του δότη 
έναντι της CMV κατάστασης του δότη. ςε περιπτώσεις 
άλλων τόπων (HLA-DQ, HLA-DP) ή σε μεταμοσχεύσεις 
με τ κυτταρική εξάλειψη δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον από 
τους δύο παράγοντες (CMV κατάσταση του δότη ή HLA 
συμβατότητα) πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την επι-
λογή του δότη68. η CMV κατάσταση του δότη προηγείται 
στα κριτήρια επιλογής έναντι άλλων παραγόντων, όπως 
η ΑΒο συμβατότητα ή η ηλικία68.

Δ.5. ΑΒΟ ασυμβατότητα
μείζων ΑΒο ασυμβατότητα υπάρχει στο 20-25% 

των μεταμοσχεύσεων, ελάσσων στο 20-25% και αμφί-
δρομη σε περίπου 5%. 

η ABO συμβατότητα ανάμεσα στο δότη και στον λή-
πτη δεν αποτελεί φραγμό για τη μεταμόσχευση αιμοποιη-
τικών κυττάρων σε αντίθεση με τη μεταμόσχευση στερεών 
οργάνων, καθώς τα ΑΒο αντιγόνα δεν εκφράζονται στα 
πολυδύναμα στελεχιαία κύτταρα ή στα πρώιμα δεσμευ-
μένα προς μια κυτταρική σειρά κύτταρα69. 

Ωστόσο, η ΑΒο ασυμβατότητα μπορεί να προκαλέ-
σει επιπλοκές: οξεία αιμολυτική αντίδραση, καθυστέρη-
ση εμφύτευσης της ερυθράς σειράς και αμιγή απλασία 
της ερυθράς σε περιπτώσεις μείζονος ασυμβατότητας και 
οξεία αιμολυτική αντίδραση, όψιμη αιμόλυση (σύνδρομο 
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Αν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση ενός δότη με αποδε-
κτή συμβατότητα στη δεξαμενή του NMDP ή στην πα-
γκόσμια δεξαμενή δοτών (BMDW) είναι πολύ απίθανο 
να βρεθεί δότης σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο ανάμε-
σα στους νέους δότες που καταγράφονται στα μητρώα. 
ςτην περίπτωση αυτή συνιστάται από το NMDP20 η επα-
ναξιολόγηση εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών για 
τον ασθενή ή η απόφαση για μείωση των απαιτήσεων για 
αποδεκτή συμβατότητα ή η επιλογή άλλης πηγής μοσχεύ-
ματος (μη συγγενικού ομφαλίου αίματος, μερικά συμ-
βατού ή απλοταυτόσημου συγγενή δότη). η κατάσταση 
νόσου του ασθενή (πρώιμη φάση έναντι προχωρημένης 
ή νόσου υψηλού κινδύνου) και το επείγον της μεταμό-
σχευσης (μεγάλος κίνδυνος υποτροπής) είναι σημαντικοί 
παράγοντες που συνυπολογίζονται, καθώς η επίδραση 
του βαθμού ασυμβατότητας δεν είναι τόσο μεγάλη σε 
περιπτώσεις προχωρημένης φάσης νόσου και άλλες πη-
γές μοσχευμάτων (ομφάλιο αίμα ή απλοταυτόσημοι δό-
τες) είναι σχετικά άμεσα διαθέσιμες20. 

ο χρόνος από την επιλογή ενός πιθανού ενήλικα μη 
συγγενή δότη για επιπλέον έλεγχο έως τη μεταμόσχευ-
ση είναι συνήθως 3 μήνες81 αν και έχει υποδιπλασιαστεί 
σε σύγκριση με δύο δεκαετίες πριν84.

ο χρόνος από τη διάγνωση μιας πάθησης με ένδειξη 
για αλλογενή μεταμόσχευση έως τη μεταμόσχευση έχει 
σημαντική προγνωστική αξία για την έκβαση. η υποτρο-
πή/εξέλιξη της αιματολογικής πάθησης του ασθενή είναι 
η κύρια αιτία που ασθενείς για τους οποίους έχει ανευ-
ρεθεί δότης δεν οδηγούνται τελικά στη μεταμόσχευση60. 

Πιθανά αίτια καθυστέρησης της μεταμόσχευσης είναι 
καθυστέρηση παραπομπής του ασθενή σε μεταμοσχευτικό 
κέντρο, αναμονή τυποποίησης των αδελφών του ασθενή, 
τυποποίηση μη συγγενών δοτών στα μητρώα σε χαμηλή 
ανάλυση και σε ορισμένους μόνο τόπους, αδυναμία εύ-
ρεσης δοτών με μεγάλη πιθανότητα αποδεκτής συμβα-
τότητας κατά την αναζήτηση, καταγωγή του ασθενή από 
εθνικές/φυλετικές ομάδες με χαμηλή εκπροσώπηση στα 
μητρώα ή μεικτή εθνική προέλευση του ασθενή, έλλει-
ψη εμπειρίας στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αρ-
χικής αναζήτησης (γνώση συχνοτήτων των απλοτύπων, 
σύνδεσης HLA τόπων, σημασίας της εθνικής προέλευ-
σης του ασθενή, εμπειρία σχετικά με συχνά σφάλματα 
τυποποίησης, κ.α.), έλλειψη άλλων δεδομένων που χρη-
σιμοποιούνται σαν δευτερεύοντα κριτήρια επιλογής δότη 
στις λίστες αναζήτησης (όπως CMV οροθετικότητα, ΑΒο 
ομάδα), αδυναμία εντοπισμού του δότη, μη διαθεσιμό-
τητα του δότη, ιατρικοί λόγοι για προσωρινή αναβολή ή 
μόνιμη αναστολή της λήψης μοσχεύματος από το δότη, 
αδυναμία του δότη να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα 
μεταμόσχευσης που επιθυμεί το μεταμοσχευτικό κέντρο, 
καθυστερήσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά του μο-
σχεύματος μέσα από διεθνή σύνορα, κ.α.84 

η «απώλεια» δοτών που περιλαμβάνονται στα μη-
τρώα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα καθώς αφορά το 
30-50% των καταγεγραμμένων πιθανών δοτών στις λί-
στες των μητρώων84. το πρόβλημα της μη διαθεσιμό-
τητας του δότη είναι μεγαλύτερο σε εθνικές/φυλετικές 
ομάδες με ήδη χαμηλή αντιπροσώπευση στα μητρώα και 
δυσχεραίνει περισσότερο την ανεύρεση δότη για ασθε-
νείς από αυτές τις ομάδες59. μια στρατηγική που μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα καθυστερήσεων στο 
τελευταίο στάδιο αξιολόγησης του δότη (work-up) πριν 
τη δωρεά μοσχεύματος είναι η ταυτοποίηση και δεύτε-
ρου «αναπληρωματικού» δότη (back-up) που μπορεί να 
αξιοποιηθεί γρήγορα αν τελικά δεν είναι εφικτή η δω-
ρεά μοσχεύματος από τον αρχικό δότη. Όμως πολλοί 
ασθενείς δεν διαθέτουν περισσότερους από έναν απο-
δεκτούς δότες και η δέσμευση αναπληρωματικού δότη 
αυξάνει το κόστος84.

ΣΤ. Μοσχεύματα Ομφαλοπλακουντιακού 
Αίματος

τα μοσχεύματα ομφαλίου αίματος είναι ταχύτερα δι-
αθέσιμα85 και αυτό είναι σημαντικό στις περιπτώσεις που 
η μεταμόσχευση θεωρείται επείγουσα και όταν η πιθανό-
τητα ανεύρεσης κατάλληλου μη συγγενή δότη σε εύλογο 
χρονικό διάστημα είναι μικρή. 

η αυξανόμενη χρήση μοσχευμάτων ομφαλίου αίμα-
τος τα τελευταία χρόνια τόσο για παιδιατρικούς όσο και 
για ενήλικες ασθενείς φαίνεται στα δεδομένα του NMDP 
(https://bethematchclinical.org/Transplant-Therapy-and-
Donor-Matching/Cell-sources/).

τα πλεονεκτήματα των μοσχευμάτων ομφαλίου αί-
ματος σε σύγκριση με άλλες πηγές μοσχευμάτων είναι 
η ταχύτερη διαθεσιμότητα των ήδη συλλεχθέντων και 
κατεψυγμένων μονάδων στις τράπεζες ομφαλίου αίμα-
τος, η επέκταση της δεξαμενής των διαθέσιμων δοτών 
καθώς γίνονται ανεκτές περισσότερες HLA διαφορές, 
η μικρότερη επίπτωση και βαρύτητα του aGvHD, ο μι-
κρότερος κίνδυνος μετάδοσης λανθανόντων ιογενών λοι-
μώξεων (EBV, CMV), η έλλειψη κινδύνων για τον δότη 
και η καλύτερη αντιπροσώπευση εθνικών μειονοτήτων 
στις τράπεζες ομφαλίου αίματος σε σύγκριση με τα μη-
τρώα εθελοντών δοτών2,86-88. ςημαντικός περιορισμός 
είναι ο μικρότερος αριθμός αιμοποιητικών στελεχιαίων 
και προγονικών κυττάρων στο μόσχευμα με συνέπεια κα-
θυστέρηση εμφύτευσης, αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας 
μοσχεύματος και καθυστερημένη ανοσιακή αποκαταστά-
ση, γεγονός που συμβάλλει σε αυξημένο κίνδυνο λοιμώ-
ξεων και TRM2,86,88. Επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα 
λήψης δεύτερου μοσχεύματος από τον ίδιο δότη ή χορή-
γησης λεμφοκυττάρων του δότη μετά τη μεταμόσχευση.

γονικής αναγνώρισης θεωρούνται ότι δεν έχουν ανοσο-
λογικές διαφορές. οι τεχνικές τυποποίησης συχνά δίνουν 
ως αποτέλεσμα αρκετά πιθανά αλλήλια με ίδιες περιοχές 
αντιγονικής αναγνώρισης για έναν τόπο. ςτην τρέχουσα 
πρακτική δότης και λήπτης που έχουν το ίδιο αποτέλε-
σμα τυποποίησης υψηλής ανάλυσης σε έναν τόπο, ακό-
μα και όταν αυτό δεν αντιστοιχεί σε μοναδικό αλλήλιο, 
θεωρούνται συμβατοί στον τόπο αυτό20.

οι περισσότεροι δότες δεν έχουν διαθέσιμη τυποποί-
ηση σε επίπεδο υψηλής ευκρίνειας σε όλους τους τόπους. 
Χρησιμοποιώντας δεδομένα για τις συχνότητες αλληλίων 
και απλοτύπων στους ανθρώπινους πληθυσμούς (https://
bioinformatics.bethematchclinical.org/HLA-Resources/
Haplotype-Frequencies/High-Resolution-HLA-Alleles-
and-Haplotypes-in-the-Us-Population/), ο αλγόριθμος 
HapLogic του NMDP μπορεί να προβλέψει την πιθανό-
τητα συμβατότητας σε επίπεδο υψηλής ανάλυσης σε κάθε 
τόπο (HLA-A, -B, -C και –DRB1) και συνολικά ανάμεσα 
στον ασθενή και σε κάθε υποψήφιο δότη79-81. Αντίστοι-
χος αλγόριθμος είναι ο OptiMatch από το ZKRD (http://
optimatch.zkrd.de/MMCalc). Αυτά τα εργαλεία μπορούν 
να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, 
όταν υπάρχουν αρκετοί δυνητικοί ενήλικες δότες ή μο-
νάδες ομφαλίου αίματος20.

για την απόφαση για τη συνολική στρατηγική αναζή-
τησης και για τη χρησιμότητα εκτεταμένης έρευνας στα 
διεθνή μητρώα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις 
συχνότητες αλληλίων και απλοτύπων σε διάφορες γεω-
γραφικές, φυλετικές και εθνικές ομάδες καθώς και ο δια-
θέσιμος χρόνος και πόροι για τον συγκεκριμένο ασθενή. 

οι δότες που εμφανίζονται στην αναφορά αναζήτησης 
του NMDP με τη μεγαλύτερη πιθανότητα συμβατότητας 
με τον ασθενή πρέπει στη συνέχεια να τυποποιούνται σε 
υψηλή ανάλυση στους τόπους HLA-A, -B, -C και –DRB1. 
τυποποίηση στον τόπο HLA-DPB1 μπορεί επίσης να γί-
νει αν στη στρατηγική επιλογής δότη λαμβάνεται υπό-
ψη αν οι διαφορές στα HLA-DP είναι επιτρεπτές ή όχι. 
ςτην περίπτωση που πλήρως συμβατός δότης (8/8: A, B, 
C, DRB1) είναι απίθανο να βρεθεί με βάση την αναζή-
τηση ή μετά την τυποποίηση, πρέπει να γίνει τυποποίη-
ση και στους τόπους HLA-DRB3/4/5 και HLA-DQ ώστε 
να επιλεχθεί ο βέλτιστος μη συμβατός δότης. Επιπλέον, 
περισσότερο εκτεταμένη τυποποίηση συνιστάται όταν ο 
ασθενής είναι ευαισθητοποιημένος έναντι HLA αντιγόνων. 

οι μονάδες ομφαλίου αίματος πρέπει να τυποποιού-
νται με μεθόδους DNA σε επίπεδο χαμηλής ανάλυσης για 
HLA-A και –Β και σε υψηλή ανάλυση για HLA-DRB1. 
Επιπλέον υπάρχει ισχυρή σύσταση για τυποποίηση και 
του HLA-C20. Υψηλής ανάλυσης τυποποίηση σε όλους 
τους τόπους σε μονάδες ομφαλίου αίματος θα επιτρέψει 
ανάλυση της επίδρασης της HLA συμβατότητας σε μελ-
λοντικές αναλύσεις.

ςτις αναζητήσεις όπου υπάρχουν αρκετοί μη πλήρως 

συμβατοί δότες, συνιστάται να ζητείται συμβουλευτική 
γνώμη ενός ειδικού στα HLA ή ενός ειδικού του NMDP, 
για να γίνεται η βέλτιστη επιλογή δότη20.

ο ιδανικός αριθμός των πιθανών δοτών που επιλέγο-
νται μετά από την αναζήτηση για επιπρόσθετη/επιβεβαι-
ωτική HLA τυποποίηση εξατομικεύεται για κάθε ασθενή 
με βάση τους παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανό-
τητα ανεύρεσης συμβατού δότη. Αυτοί περιλαμβάνουν 
τη σπανιότητα των αλληλίων και απλοτύπων του ασθενή 
και το επείγον της μεταμόσχευσης. ςτην περίπτωση που 
η αναζήτηση δίνει μεγάλο αριθμό ασθενών με υψηλή πι-
θανότητα συμβατότητας, περαιτέρω τυποποίηση μικρού 
αριθμού δοτών (3-5) συνήθως αρκεί. ςτην περίπτωση 
όμως ασθενών με σπάνια αλλήλια ή απλοτύπους όπου η 
πιθανότητα συμβατότητας είναι χαμηλή, τότε μπορεί να 
απαιτηθεί τυποποίηση 10 ή περισσότερων υποψηφίων δο-
τών. ςτη δεύτερη περίπτωση συνιστάται να ζητηθεί βοή-
θεια από κάποιον ειδικό στα HLA είτε τοπικά είτε μέσω 
του NMDP ώστε να σχεδιαστεί αποτελεσματική στρα-
τηγική αναζήτησης που περιλαμβάνει και τα παγκόσμια 
μητρώα δοτών20. 

η πιθανότητα επιτυχούς αναζήτησης πλήρως συμβα-
τού μη συγγενή δότη μπορεί να προβλεφθεί με αρκετά 
καλή ακρίβεια στην αρχή της αναζήτησης με βάση την 
αναγνώριση συχνών απλοτύπων, σπάνιων αλληλίων και 
ασυνήθιστων συνδυασμών B-C, DRB1-B3 και DRB1-
DQB1 στην HLA τυποποίηση του ασθενή καθώς επίσης 
και από τον αριθμό των πιθανών πλήρως συμβατών δο-
τών στην αρχική αναζήτηση82. 

με βάση τη συχνότητα των HLA-DRB1 αλληλίων και 
του HLA-DRB1-DQB1 απλοτύπου του ασθενή μπορεί 
να προβλεφθεί η πιθανότητα επιτυχίας και η διάρκεια της 
αναζήτησης, με βάση δεδομένα για καυκάσιους ασθενείς 
από τη γερμανική μονάδα αναζήτησης μη συγγενών δο-
τών στην Ulm83. ςτην περίπτωση που στην αρχική ανα-
ζήτηση δεν υπάρχουν HLA-A, -B και –DRB1 συμβατοί 
δότες σε χαμηλή ανάλυση, τότε οι ασθενείς αυτοί κατα-
τάσσονται στην κατηγορία πολύ χαμηλής πιθανότητας 
επιτυχούς αναζήτησης, ανεξάρτητα από την τυποποίησή 
τους83. Αντίθετα περιπτώσεις στις οποίες η αρχική ανα-
ζήτηση δίνει τουλάχιστον ένα δότη συμβατό σε HLA-
DRB1 και HLA-DQB1 σε επίπεδο υψηλής ανάλυσης, οι 
ασθενείς κατατάσσονται στην ομάδα υψηλής πιθανότητας 
επιτυχίας ανεξάρτητα από την HLA τυποποίησή τους83.

Χαμηλή πιθανότητα ανεύρεσης κατάλληλου δότη στην 
αρχική αναζήτηση στρέφει την κατεύθυνση αναζήτησης 
προς εναλλακτικές πηγές μοσχεύματος ώστε να μη δα-
πανηθεί πολύτιμος χρόνος σε αδιέξοδες αναζητήσεις, ιδι-
αίτερα όταν η μεταμόσχευση είναι επείγουσα, καθώς η 
πιθανότητα να προστεθεί στα ήδη κορεσμένα, όσο αφο-
ρά την αντιπροσώπευση HLA τύπων, μητρώα νέος δότης 
με αποδεκτή συμβατότητα στους επόμενους μήνες είναι 
μικρή (~1-5%)59,82,83.
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ανά μονάδα >2 x107/kg έδειξε παρόμοια έκβαση χωρίς 
διαφορά στην ολική επιβίωση, DFs, επίπτωση υποτρο-
πής, TRM ανάμεσα στις δύο ομάδες94. Δεν βρέθηκε δι-
αφορά στην επίπτωση της οξείας GvHD, ενώ η χρόνια 
GvHD ήταν λιγότερο συχνή στην ομάδα που μεταμο-
σχεύθηκε με ομφάλιο αίμα94. και σε αυτή τη μελέτη η 
αιμοποιητική ανάπλαση ήταν σημαντικά βραδύτερη στην 
ομάδα του ομφαλίου με αυξημένη επίπτωση ανεπάρκει-
ας μοσχεύματος94.

ΣΤ.1.2. Μεταμόσχευση δύο μονάδων 
ομφαλίου αίματος

Από τους τρόπους που έχουν προταθεί για αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων της περιορισμένης δόσης κυτ-
τάρων (μεταμόσχευση δύο μονάδων ομφαλίου αίματος, 
ενδοοστική χορήγηση του μοσχεύματος, χρήση σχημά-
των προετοιμασίας μειωμένης έντασης, in vitro επέκτα-
ση, συγχορήγηση απλοταυτόσημου μοσχεύματος μετά 
τ-κυτταρική εξάλλειψη ή μεσεγχυματικών κυττάρων), 
η μεταμόσχευση δύο μονάδων ομφαλίου αίματος σε πε-
ριπτώσεις ενηλίκων ή/και μεγάλου σωματικού βάρους 
ασθενών είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος στην τρέχου-
σα πρακτική87,88. 

ςτις περιπτώσεις που οι διαθέσιμες μονάδες εμφανί-
ζουν ασυμβατότητα και ανεπαρκή κυτταρική δόση προ-
τείνεται η χρήση δύο μονάδων ομφαλίου αίματος με αρχές 
επιλογής κάθε μονάδας παρόμοιες με αυτές που ισχύουν 
για μεταμόσχευση μονής μονάδας, δεδομένου ότι στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις μεταμόσχευσης με δύο μονάδες 
η μία μόνο επικρατεί μακροπρόθεσμα95,96. 

ςε ορισμένα κέντρα η χορήγηση δύο μονάδων στις 
μεταμοσχεύσεις ομφαλίου αίματος αποτελεί σταθερή 
πρακτική ανεξάρτητα από το αν μπορεί να βρεθεί επαρ-
κής μονάδα για έναν συγκεκριμένο ασθενή με βάση τα 
κριτήρια επιλογής στις μεταμοσχεύσεις με μία μονάδα 
ομφαλίου. το αποδεκτό κατώτερο όριο κυτταρικής δό-
σης κάθε μονάδας όταν μεταμοσχεύονται δύο μονάδες 
δεν είναι γνωστό.

η μεταμόσχευση με δύο μονάδες επιτρέπει σε ασθε-
νείς μεγαλύτερου σωματικού βάρους να μεταμοσχευθούν97 
και έχει συσχετιστεί με αυξημένο ποσοστό εμφύτευσης, 
μειωμένη TRM, μειωμένο κίνδυνο υποτροπής, αλλά και 
με αυξημένη επίπτωση GvHD88,95,98.

η μείωση του κινδύνου υποτροπής παρατηρήθηκε 
σε ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική ή οξεία μυελογενή 
λευχαιμία που έλαβαν μυελοαφανιστική προετοιμασία 
(κυκλοφωσφαμίδη και ολοσωματική ακτινοβολία με ή 
χωρίς φλουνταραμπίνη) και ήταν περισσότερο εμφανής 
σε ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν σε πρωιμότερη φά-
ση (πρώτη ή δεύτερη πλήρη ύφεση) (RR 0.5, p<0.03)99. 

Αναδρομική μελέτη του CIBMTR σύγκρινε την έκβα-
ση ενηλίκων (≥16 ετών) ασθενών με οξεία λευχαιμία σε 
διάφορες φάσεις νόσου που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευ-
ση με 1 μονάδα με επαρκή κυτταρική δόση (N=106) ή 2 

μονάδες (Ν=303) ομφαλίου αίματος με μυελοαφανιστική 
(κυρίως τΒι+Cyclophosphamide, με ATG στο 25%) ή μει-
ωμένης έντασης (κυρίως TBI 200cGy +Cyclophosphamide 
+Fludarabine, ATG 40%) προετοιμασία και βρήκε παρό-
μοια εγκατάσταση ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων, με-
γαλύτερη επίπτωση aGvHD II-IV στις μεταμοσχεύσεις 
δύο μονάδων, χωρίς διαφορά στον κίνδυνο aGvHD III-
IV, παρόμοια επίπτωση υποτροπής και cGvHD, τάση για 
μείωση κινδύνου TRM με χορήγηση διπλού μοσχεύματος 
και παρόμοια LFs και Os ανάμεσα στις δύο ομάδες100. 
το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι δύο μονάδες ομ-
φαλίου χωρίς επαρκή κυτταρική δόση η κάθε μία ξεχωρι-
στά μπορούν να υποκαταστήσουν μία μονάδα με επαρκή 
κυτταρική δόση αν συγχορηγηθούν100.

Αναδρομική μελέτη του EBMT 239 ενηλίκων που 
μεταμοσχεύθηκαν με μία (Ν=156, ελάχιστη κυτταρική 
δόση πριν την κρυοκατάψυξη 2.5x107/kg) ή δύο μονά-
δες (Ν=83) ομφαλίου αίματος για οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία ή οξεία μυελογενή λευχαιμία σε πρώτη πλήρη 
ύφεση με μυελοαφανιστική προετοιμασία αναφέρει πα-
ρόμοια έκβαση (LFs) ανάμεσα στους ασθενείς που έλα-
βαν μία μονάδα και συγκεκριμένη προετοιμασία (TBF: 
Thiotepa, Busulfan, Fludarabine + ATG) και στους ασθε-
νείς που έλαβαν 2 μονάδες και προετοιμασία στην πλειο-
ψηφία τους τΒι+Cyclophosphamide+Fludarabine (40% 
έλαβαν ATG)101. η επίπτωση aGvHD II-IV ήταν μεγα-
λύτερη στους ασθενείς που έλαβαν διπλό μόσχευμα, χω-
ρίς όμως σημαντική διαφορά στον κίνδυνο cGvHD, ενώ 
δεν παρατηρήθηκαν στατιστικές διαφορές στην εγκατά-
σταση ουδετερόφιλων ούτε στην TRM ή στην επίπτω-
ση υποτροπής, με εξαίρεση ίσως τις μεταμοσχεύσεις με 
μία μονάδα που έλαβαν προετοιμασία διαφορετική από 
TBF σε σύγκριση με τις μεταμοσχεύσεις δύο μονάδων101.

ςε μελέτη ασθενών με λεμφώματα που μεταμοσχεύ-
θηκαν με μία ή δύο μονάδες ομφαλίου αίματος μετά 
μειωμένης έντασης προετοιμασία στα δύο τρίτα των πε-
ριπτώσεων, παρατηρήθηκε μειωμένη επίπτωση υποτρο-
πής όταν χορηγήθηκαν δύο μονάδες ομφαλίου αίματος102.

το αυξημένο ποσοστό εγκατάστασης και η πρωιμότε-
ρη ανάπλαση ουδετεροφίλων μετά τη μεταμόσχευση δύο 
μονάδων ομφαλίου αίματος (αν ληφθεί υπόψη η κυτταρι-
κή δόση κάθε μονάδας χωριστά) φαίνεται ότι δεν ερμη-
νεύεται από την παροδική αρχική εγκατάσταση και των 
δύο μονάδων όπως είχε υποτεθεί αλλά πιθανόν συνδέε-
ται με βελτιωμένα σχήματα προετοιμασίας και ανοσοκα-
ταστολής, στις ανοσολογικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στις δύο μονάδες και στη μεγαλύτερη πιθανότητα να χο-
ρηγηθεί τουλάχιστο μια καλής ποιότητας μονάδα103.

Προοπτική τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη 
του BMT CTN (BMT CTN 0501, ClinicalTrials.gov 
NCT00412360) σε ασθενείς ≤21 ετών με οξεία λευχαι-
μία, χρόνια μυελογενή λευχαιμία ή μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο συγκρίνει την έκβαση μεταμόσχευσης με 1 

ΣΤ.1. Αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων ομφαλίου 
αίματος σε σύγκριση με άλλες πηγές

ΣΤ.1.1. Μεταμοσχεύσεις από μη συγγενείς 
εθελοντές δότες σε παιδιά και ενήλικες

μελέτες που σύγκριναν την έκβαση μεταμοσχεύσεων 
από ομφάλιο αίμα έχουν δείξει παρόμοια αποτελέσματα 
με μεταμοσχεύσεις από μη συγγενείς εθελοντές δότες τό-
σο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων ενηλίκων (>16 ετών) 
ασθενών από τα μητρώα του CIBMTR, EBMT, το μη-
τρώο Eurocord/Netcord και το NCBP (National Cord 
Blood Program) του NYBC (New York Blood Center) 
που μεταμοσχεύθηκαν αλλογενώς μετά μυελοαφανιστι-
κή προετοιμασία για οξεία μυελογενή ή οξεία λεμφο-
βλαστική λευχαιμία σύγκρινε την έκβαση ασθενών που 
έλαβαν ομφάλιο μόσχευμα (μία μονάδα, τουλάχιστο 4/6 
συμβατική HLA συμβατότητα, >2.5 x107/kg δόση ολικών 
εμπυρήνων) (Ν= 165) με την έκβαση ασθενών που έλα-
βαν μυελικό μόσχευμα (Ν=332) ή περιφερικά στελεχιαία 
κύτταρα (Ν=632) από ενήλικες μη συγγενείς δότες (8/8 
ή 7/8 HLA συμβατότητα σε επίπεδο αλληλίου)89. η πλει-
οψηφία (70%) των ασθενών που έλαβαν ομφάλιο αίμα 
είχαν 4/6 HLA συμβατότητα με το μόσχευμα. τα αποτε-
λέσματα έδειξαν βραδύτερη αιμοποιητική ανάπλαση στις 
μεταμοσχεύσεις ομφαλίου αίματος, μικρότερη επίπτωση 
οξείας και χρόνιας GvHD στις μεταμοσχεύσεις ομφαλί-
ου, μεγαλύτερη TRM στις μεταμοσχεύσεις με ομφάλιο 
αίμα σε σύγκριση με 8/8 συμβατό ενήλικα δότη και πα-
ρόμοια TRM με 7/8 συμβατό ενήλικα δότη, παρόμοια 
επίπτωση υποτροπής ανεξάρτητα από την πηγή του μο-
σχεύματος και παρόμοια LFs89. η ηλικία του ασθενή και 
η κατάσταση νόσου κατά τη μεταμόσχευση ήταν σημα-
ντικοί παράγοντες για TRM και LFs89. και στην ομάδα 
που έλαβε ομφάλιο μόσχευμα βρέθηκε προστατευτική 
επίδραση της χρόνιας GvHD έναντι της υποτροπής89. η 
μελέτη αυτή υποστηρίζει τη χρήση ομφαλίου αίματος ως 
πηγής μοσχεύματος για ενήλικες ασθενείς με λευχαιμία 
όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος 8/8 συμβατός μη συγγενής 
ενήλικας δότης και ιδιαίτερα όταν η μεταμόσχευση εί-
ναι επείγουσα89.

ςε αναδρομική μελέτη παιδιών >10 ετών και ενηλί-
κων από το Fred Huchinson Cancer Reasearch Center 
και το πανεπιστήμιο της Minnesota που μεταμοσχεύθη-
καν από συγγενή συμβατό (Ν=204), μη συγγενή πλήρως 
συμβατό (Ν=152), μη συγγενή 7/8 συμβατό ενήλικα δό-
τη (Ν=52) ή με διπλό μη συγγενικό ≥4/6 συμβατό ομφα-
λοπλακουντιακό μόσχευμα (Ν=128) για οξεία λευχαιμία, 
χρόνια μυελοκυτταρική λευχαιμία ή μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο με μυελοαφανιστική προετοιμασία (κυκλοφω-
σφαμίδη και TBI συν φλουνταραμπίνη στις περιπτώσεις 
ομφαλίου) βρέθηκε παρόμοια LFs και για τις 4 ομάδες 
ασθενών (αφού λήφθηκε υπόψη η κατάσταση νόσου και 

ο χρόνος από τη διάγνωση έως τη μεταμόσχευση σε πο-
λυπαραγοντικό μοντέλο) και ενώ στην ομάδα που έλα-
βε διπλό ομφάλιο μόσχευμα παρατηρήθηκε μικρότερη 
επίπτωση υποτροπής, αυξημένη TRM, βραδύτερη αιμο-
ποιητική ανάπλαση και μειωμένη επίπτωση οξείας και 
χρόνιας GvHD90. 

μελέτη του CIBMTR σε ενήλικες (>16 ετών) ασθενείς 
με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία σε πρώτη ή δεύτερη 
πλήρη ύφεση σύγκρινε τα αποτελέσματα της μεταμόσχευ-
σης από μη συγγενή ενήλικα (μυελικό μόσχευμα ή περι-
φερικά στελεχιαία κύτταρα) με συμβατότητα 8/8 (Ν=546) 
ή 7/8 (Ν=140) σε επίπεδο αλληλίου ή μη συγγενικό μο-
νό (Ν=44) ή διπλό (Ν=72) μόσχευμα ομφαλίου αίματος 
με ≥ 4/6 συμβατότητα (HLA-A και HLA-B σε επίπεδο 
αντιγόνου, HLA-DRB1 σε επίπεδο αλληλίου) μετά μυε-
λοαφανιστική προετοιμασία (κυκλοφωσφαμίδη και τΒι 
συν φλουνταραμπίνη στα ομφάλια) και βρήκε καθυστε-
ρημένη εγκατάσταση και αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκει-
ας μοσχεύματος στην ομάδα των ομφαλίων, μειωμένη 
επίπτωση aGVHD στην ομάδα των ομφαλίων, παρόμοια 
επίπτωση cGvHD (αλλά μικρότερο ποσοστό εκτεταμέ-
νης cGvHD στα ομφάλια), υποτροπής, TRM και παρό-
μοια πιθανότητα DFs και ολικής επιβίωσης91.

μετα-ανάλυση 7 μελετών που σύγκριναν τα αποτε-
λέσματα μεταμόσχευσης με μη συγγενικό ομφάλιο αίμα 
με μεταμόσχευση μυελού από μη συγγενή ενήλικα δότη 
σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς με οξεία λευχαι-
μία έδειξε αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας μοσχεύματος 
(RR 4.27), μείωση του κινδύνου για aGvHD (RR=0.71) 
και cGvHD (RR=0.69), αυξημένη TRM (RR=1.27), πα-
ρόμοιο κίνδυνο υποτροπής, μειωμένη LFs (RR=1.14) και 
μειωμένη ολική επιβίωση (RR=1.31) στις μεταμοσχεύ-
σεις με ομφαλοπλακουντιακό μόσχευμα92. Ανάλυση μό-
νο των περιπτώσεων οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας 
δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στην LFs και ολική επι-
βίωση ανάμεσα στις δύο πηγές μοσχεύματος92.

μετα-ανάλυση που συμπεριέλαβε μελέτες (έως το 
2009) σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς που με-
ταμοσχεύθηκαν αλλογενώς για αιματολογικές κακοή-
θεις παθήσεις έδειξε για την υποομάδα των ενηλίκων 
ασθενών που έλαβαν ομφάλιο μόσχευμα χειρότερη ολι-
κή επιβίωση (HR=1.26), σημαντικά μικρότερο κίνδυνο 
aGvHD, και παρόμοια επίπτωση υποτροπής, TRM και 
cGvHD σε σύγκριση με ενήλικες ασθενείς που έλαβαν 
μυελικό μόσχευμα93.

Αναδρομική σύγκριση από το Netcord και EBMT της 
έκβασης ενηλίκων (>17 ετών) ασθενών με ώριμες νεοπλα-
σίες του λεμφικού (Hodgkin και non-Hodgkin λεμφώμα-
τα, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία) που υποβλήθηκαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση με μειωμένης έντασης προ-
ετοιμασία από ενήλικα μη συγγενή δότη (Ν=541) με 
συμβατότητα 8/8, 9/10, 10/10, 11/12 ή 12/12 ή από ένα 
(Ν=38) ή δύο (Ν=66) μη συγγενικά μοσχεύματα ομφα-
λίου αίματος με συμβατότητα ≥4/6 και ολικά εμπύρηνα 
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Επίσης στην περίπτωση μίας μόνο HLA διαφοράς (5/6) 
προτιμάται κατεύθυνση GvH της ασυμβατότητας από αμ-
φίδρομη ασυμβατότητα ή από κατεύθυνση απόρριψης95.

Ωστόσο, σε αναδρομική ανάλυση μεταμοσχεύσεων 
(Ν=1565) με μία μονάδα ομφαλίου αίματος για αιμα-
τολογικές κακοήθειες από το Eurocord-EBMT η κατεύ-
θυνση της ασυμβατότητας (GvH ή HvG) δεν βρέθηκε να 
επιδρά στην TRM ή στην ολική επιβίωση105.

Αναδρομική μελέτη από το CIMBTR και Eurocord-
Netcord εξέτασε τη σημασία της HLA συμβατότητας και 
ιδιαίτερα της επιπρόσθετης προγνωστικής αξίας διαφορών 
στον HLA-C τόπο επιπλέον της συμβατικής τυποποίησης 
που χρησιμοποιείται για την επιλογή μονάδων ομφαλί-
ου αίματος (ενδιάμεση ανάλυση για HLA-A και HLA-B 
και υψηλή ανάλυση για HLA-DRB1)104. Αναλύθηκε η έκ-
βαση παιδιατρικών και ενηλίκων ασθενών (Ν=803) που 
μεταμοσχεύθηκαν με μία μονάδα ομφαλίου αίματος για 
λευχαιμία ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο μετά μυελοα-
φανιστικό σχήμα προετοιμασίας. η ασυμβατότητα αξι-
ολογήθηκε σε επίπεδο αντιγόνου για HLA-A, -B και –C 
και επίπεδο αλληλίου για HLA-C. μεταμοσχεύσεις με 
δύο ή περισσότερες διαφορές (συμβατότητα <7/8) είχαν 
σημαντικά μεγαλύτερη TRM (HR ~3.4). Επιπρόσθετη 
αντιγονική διαφορά στον HLA-C τόπο σε μεταμοσχεύ-
σεις με 6/6 ή 5/6 συμβατότητα (HLA-A, -B και -DRB1) 
συσχετίστηκε με σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο TRM 
(HR 3.97 και 1.7 για 6/6 και 5/6 αντίστοιχα). η αρνητι-
κή επίδραση HLA-C ασυμβατότητας στις περιπτώσεις με 
5/6 συμβατότητα ήταν επίσης εμφανής και στη συνολική 
επιβίωση (37% έναντι 51%, HR 1.42). Ανάμεσα στους 
ασθενείς με μία τάξης ι αντιγονική διαφορά (HLA-A, -B 
ή –C) επιπλέον HLA-DRB1 ασυμβατότητα είχε συνέπεια 
σημαντική αύξηση της TRM, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
ταυτόχρονης ασυμβατότητας στο HLA-C και HLA-DRB1 
(HR 3.2 έναντι ασυμβατότητας στο HLA-DRB1 μόνο). 
η αρνητική επίδραση επιπρόσθετης HLA-C διαφοράς σε 
5/6 μεταμοσχεύσεις με μία HLA-DRB1 διαφορά ανιχνεύ-
θηκε και στη μελέτη της συνολικής επιβίωσης (HR 2.95). 
Ανεπάρκεια μοσχεύματος, λοιμώξεις και ανεπάρκεια ορ-
γάνων ήταν πιο συχνά όταν υπήρχε HLA-C ασυμβατότη-
τα. ςτη μελέτη αυτή, εκτός από την HLA συμβατότητα, 
η ηλικία >16, η CMV οροθετικότητα του ασθενή και η 
προχωρημένη φάση νόσου ήταν επίσης προγνωστικοί 
παράγοντες αυξημένης θνητότητας. Διαφορές σε 3 ή 4 
τόπους συνδέθηκαν με μειωμένη εγκατάσταση ουδετερο-
φίλων σε σύγκριση με μεταμοσχεύσεις με 0-2 διαφορές. 
ςτη μελέτη αυτή δεν ανιχνεύθηκε επίδραση HLA ασυμ-
βατότητας στην επίπτωση aGvHD ή cGvHD. Παρουσία 
τουλάχιστο μίας HLA διαφοράς σχετίστηκε με μειωμέ-
νο κίνδυνο υποτροπής, χωρίς περαιτέρω ελάττωση του 
κινδύνου για περισσότερες από μια διαφορές104. οι ερευ-
νητές συνιστούν αποφυγή HLA-C ασυμβατότητας στην 
επιλογή μονάδας ομφαλίου αίματος, ιδιαίτερα όταν συ-
νυπάρχει HLA-DRB1 ασυμβατότητα104.

η σημασία της συμβατότητας σε επίπεδο αλληλίου 
στους τόπους HLA-A, -B, -C και –DRB1 σε μεταμοσχεύ-
σεις μιας μονάδας ομφαλίου αίματος όσο αφορά κυρίως 
την TRM διερευνήθηκε σε 1568 ασθενείς (κυρίως παι-
διατρικούς) που μεταμοσχεύθηκαν για οξεία λευχαιμία 
ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο μετά μυελοαφανιστική 
προετοιμασία για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα από το 
CIBMTR, Eurocord και EBMT και βρέθηκε ότι 8/8 συμ-
βατότητα σε επίπεδο υψηλής ανάλυσης σχετιζόταν με τη 
χαμηλότερη TRM, ενώ 1 ή 2 διαφορές ήταν σημαντικά 
καλύτερα ανεκτές από 3 ή περισσότερες (μείωση TRM 
κατά 10-15%, χωρίς όμως αυτό να μεταφράζεται σε χειρό-
τερη Os)106. Ασυμβατότητα σε 3 ή περισσότερα αλλήλια 
αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ανεπάρκει-
ας του μοσχεύματος106. Ασυμβατότητα αλληλίου στους 
τόπους HLA-A, -C ή DRB1 συσχετίστηκε με τριπλάσιο 
κίνδυνο TRM106. η επίπτωση της υποτροπής δεν φάνηκε 
να ελαττώνεται με μεγαλύτερο βαθμό ασυμβατότητας106.

ςτην περίπτωση αναζήτησης μονάδας ομφαλίου αί-
ματος, φαίνεται ότι κάποιες διαφορές μπορεί να είναι 
«αποδεκτές». Αυτές αφορούν τα μη κληρονομούμενα 
μητρικά HLA αντιγόνα (NIMA) και το φαινόμενο αυτό 
στηρίζεται στην έκθεση του εμβρύου κατά τη διάρκεια 
της κύησης στα αντιγόνα αυτά με αποτέλεσμα την από-
κτηση ανοχής, πιθανόν μέσω της ανάπτυξης ρυθμιστικών 
CD4+CD25+Fox+ T κυττάρων20,95,107,108.

ςε ανάλυση στοιχείων του NYBC για μεταμοσχεύ-
σεις με μία 5/6 ή 4/6 συμβατή μονάδα ομφαλίου αίματος 
σε κυρίως παιδιατρικούς ασθενείς (Ν=1059) με αιματο-
λογικές κακοήθειες η συχνότητα των περιπτώσεων όπου 
υπήρχε ταυτότητα του διαφορετικού αντιγόνου του λήπτη 
με ΝιμΑ του δότη ήταν 7% (Ν=79)107. ςτις περιπτώσεις 
αυτές ΝιμΑ «συμβατότητας» βρέθηκε σημαντική μεί-
ωση της TRM και της συνολικής θνητότητας και καλύ-
τερη RFs, τάση για μείωση επίπτωσης υποτροπής, τάση 
για μικρότερη επίπτωση aGvHD και cGVHD και καλύ-
τερη επίπτωση εγκατάστασης ουδετεροφίλων (αλλά όχι 
αιμοπεταλίων) σε σύγκριση με μεταμοσχεύσεις με ίδια 
«τυπική» HLA συμβατότητα αλλά χωρίς ΝιμΑ συμβα-
τότητα107.

μικρότερη TRM και καλύτερη συνολική επιβίωση 
στις μεταμοσχεύσεις ΝιμΑ συμβατών μονάδων ομφα-
λίου αίματος (Ν=48) σε ταιριασμένη σύγκριση με μετα-
μοσχεύσεις NIMA ασύμβατων μονάδων (Ν=116) από το 
CIBMTR και Eurocord109.

λαμβάνοντας υπόψη τα ΝιμΑ στους 3 τόπους συμ-
βατικής τυποποίησης των μονάδων ομφαλίου μπορούν 
να δημιουργηθούν για κάθε μονάδα ομφαλίου εικονικοί 
HLA φαινότυποι (μέγιστος αριθμός 26 ανά μονάδα, αλ-
λά μικρότερος σε περιπτώσεις ομοζυγωτίας της μητέρας 
ή κοινών αντιγόνων μητέρας με παιδί). Αν συμπεριλη-
φθούν οι εικονικοί φαινότυποι με βάση τα ΝιμΑ στην 
αναζήτηση συμβατών μονάδων ομφαλίου αίματος βελ-

γενικά μοσχεύματα ομφαλίου αίματος εστιάζει στους τό-
πους HLA-A και –Β σε επίπεδο αντιγόνου και HLA-DRB1 
σε επίπεδο αλληλίου20. τόσο στις μεταμοσχεύσεις με μία 
μονάδα ομφαλίου όσο και σε αυτές με δύο μονάδες ομ-
φαλίου αίματος οι τρέχουσες συστάσεις είναι να επιλέ-
γονται μονάδες με ≥ 4/6 HLA συμβατότητα με τον λήπτη 
(με συμβατική τυποποίηση HLA-A και HLA-B σε ενδιά-
μεση ανάλυση και HLA-DRB1 σε υψηλή ανάλυση)20,88,95.

η τυποποίηση του HLA-DRB1 σε υψηλή ανάλυση 
δεν είναι διαθέσιμη σε αρκετές περιπτώσεις και ο αριθμός 
των μονάδων για τις οποίες ζητείται τυποποίηση από τις 
τράπεζες εξαρτάται από τη συχνότητα HLA-DRB1 αλ-
ληλίου του ασθενή, από τον αριθμό των δυνητικά συμ-
βατών μονάδων, πόσο επείγουσα είναι η αναζήτηση και 
από τις οικονομικές δυνατότητες95.

για τις περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται 
δύο μονάδες ομφαλίου αίματος, οι κατευθυντήριες οδη-
γίες του NMDP αναφέρουν ότι η τρέχουσα πρακτική εί-
ναι να υπάρχει ελάχιστη συμβατότητα 4/6 μεταξύ τους, 
σε επίπεδο αντιγόνου για HLA-A και –Β και αλληλίου 
για HLA-DRB120. Όμως η απαίτηση για ελάχιστη συμ-
βατότητα ανάμεσα στις δύο μονάδες είναι εμπειρική και 
ορισμένα κέντρα έχουν δείξει ότι δεν απαιτείται.

Αναζήτηση HLA συμβατότητας σε περισσότερους τό-
πους (HLA-C) μπορεί να βελτιώσει την έκβαση της με-
ταμόσχευσης από μη συγγενικό ομφάλιο αίμα20. γίνεται 
ισχυρή σύσταση για την τυποποίηση στο HLA-C20. οι 
τράπεζες ομφαλίων συνήθως δεν παρέχουν HLA-C τυ-
ποποίηση στη φάση της αναζήτησης και στην περίπτωση 
αυτή επιλογή μονάδων συμβατών στο HLA-B αυξάνει τις 
πιθανότητες συμβατότητας και στο HLA-C λόγω στενής 
σύνδεσης των δύο τόπων104.

το NMDP ενθαρρύνει την εκτεταμένη σε περισσότε-
ρους HLA τόπους υψηλής ευκρίνειας HLA τυποποίηση 
των μονάδων ομφαλίου αίματος ώστε να μελετηθεί πε-
ραιτέρω η επίδραση της HLA συμβατότητας στην έκβα-
ση αυτών των μεταμοσχεύσεων20. 

Δεν είναι γνωστή η σημασία της ασυμβατότητας κά-
θε τόπου ξεχωριστά και το κατά πόσο ασυμβατότητα σε 
HLA τάξης ι έχει χειρότερες συνέπειες σε σύγκριση με 
διαφορές στα HLA τάξης ιι.

Υπάρχουν λίγα στοιχεία για την επίδραση HLA ασυμ-
βατότητας σε συγκεκριμένους HLA τόπους στην έκβα-
ση της μεταμόσχευσης με μία ή δύο μονάδες ομφαλίου 
αίματος (διαφορές σε δύο τόπους τάξης ι ή διαφορές σε 
έναν τόπο τάξης ι και έναν τάξης ιι). Ωστόσο, αποφεύ-
γεται να χρησιμοποιούνται μονάδες με δύο HLA-DRB1 
διαφορές95.

Αν και η επιλογή της μονάδας ομφαλίου γίνεται με 
βάση συμβατική τυποποίηση, η επιπλέον τυποποίηση 
HLA-A, -B και –C σε επίπεδο αλληλίου μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για επιλογή ανάμεσα σε μονάδες με παρό-
μοια κυτταρική δόση και συμβατική HLA συμβατότητα95.

ή 2 μονάδες ομφαλίου αίματος μετά μυελοαφανιστική 
προετοιμασία (TBI, Cyclophosphamide, Fludarabine) και 
προφύλαξη GvHD με κυκλοσπορίνη και MMF. τα απο-
τελέσματα αναμένονται.

ΣΤ.2. Κριτήρια επιλογής μονάδων ομφαλίου 
αίματος

τα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων από ομφάλιο αίμα 
βελτιώνονται, πιθανόν λόγω επιλογής καλύτερων μονά-
δων, καλύτερης υποστηρικτικής θεραπείας και μεγαλύ-
τερης εμπειρίας στα κέντρα όπου εφαρμόζονται, και ήδη 
από αναλύσεις μεταμοσχεύσεων προηγούμενων ετών φαί-
νεται ότι η συνολική έκβαση των μεταμοσχεύσεων αυτών 
προσεγγίζει ή είναι εφάμιλλη άλλων όχι «εναλλακτικών» 
μεταμοσχεύσεων. για το λόγο αυτό, σε πολλές περιπτώ-
σεις σωστή πρακτική θεωρείται η ταυτόχρονη αναζήτηση 
μη συγγενούς δότη και μοσχευμάτων ομφαλίου αίματος95. 
Όταν είναι απίθανο να βρεθεί κατάλληλος μη συγγενής 
δότης μέσα σε εύλογο διάστημα ή όταν υπάρχουν προ-
βλήματα με τη διαθεσιμότητα του δότη για ιατρικούς ή 
άλλους λόγους και ιδιαίτερα όταν η μεταμόσχευση είναι 
επείγουσα, το επόμενο βήμα είναι η επιβεβαιωτική τυ-
ποποίηση μονάδων ομφαλίου αίματος. 

η αρχική αναζήτηση μονάδων ομφαλίου αίματος γί-
νεται στα μητρώα BMDW και NMDP. 

τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή μο-
νάδων ομφαλίου αίματος είναι κυρίως η κυτταρική δόση 
ολικών εμπυρήνων κατά την κατάψυξη ανά kg σωματι-
κού βάρους του ασθενή και η HLA συμβατότητα σε επί-
πεδο αντιγόνου για HLA-A και HLA-B και σε επίπεδο 
αλληλίου για HLA-DRB1 («συμβατική» τυποποίηση). 
Αν δυο μονάδες θεωρούνται «ισοδύναμες» στην απόφα-
ση επιλογής μπορούν να ληφθούν υπόψη η περιεκτικό-
τητα σε CD34+, διαθέσιμη HLA τυποποίηση της μονάδας 
σε υψηλή ανάλυση και συμβατότητα σε αυτό το επίπεδο, 
συμβατότητα στο HLA-C, κατεύθυνση της ασυμβατότη-
τας, ασυμβατότητα KIR συνδετών, ΝιμΑ, και αντι-HLA 
αντισώματα του λήπτη. Άλλοι παράγοντες που συνυπο-
λογίζονται είναι η τράπεζα προέλευσης της μονάδας, αν 
υπάρχουν διαθέσιμα προσκολλημένα τμήματα για επιβε-
βαίωση ταυτότητας της μονάδας, η ηλικία της μονάδας, 
η μέθοδος επεξεργασίας πριν την κρυοκατάψυξη (αφαί-
ρεση ή όχι των ερυθρών), αποτελέσματα εργαστηριακού 
ελέγχου για λοιμώδεις παράγοντες και αιμοσφαιρινοπά-
θειες, ο όγκος, ομάδα ABO και Rhesus, φύλο, διαθεσι-
μότητα της μονάδας, αν απαιτείται δήλωση επείγουσας 
ιατρικής ανάγκης για τη χρήση της μονάδας95.

ΣΤ.2.1. HlA συμβατότητα των μονάδων 
ομφαλίου αίματος

η τρέχουσα πρακτική HLA συμβατότητας για μη συγ-
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ςτην ομάδα που μεταμοσχεύθηκαν για μη νεοπλασματι-
κές παθήσεις (σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού, ανοσοα-
νεπάρκειες, μεταβολικές παθήσεις) (Ν=279) βρέθηκε ότι 
απαιτείται μεγαλύτερη κυτταρική δόση για την εμφύτευση 
(≥5 ×107/kg ολικά εμπύρηνα στη συλλογή/κρυοκατάψυ-
ξη και ≥3.5 ×107/kg στην έγχυση)88. και στους ασθενείς 
με μη νεοπλασματικές παθήσεις η HLA ασυμβατότητα 
είχε σημαντική επίδραση στην εμφύτευση, TRM, GvHD 
και επιβίωση, ενώ μεγαλύτερη κυτταρική δόση μπορού-
σε εν μέρει να απαλείψει την αρνητική επίδραση αυξα-
νόμενου αριθμού HLA διαφορών88.

Έχει προταθεί ότι για κάθε επιπρόσθετη HLA διαφο-
ρά η κυτταρική δόση πρέπει να αυξάνεται κατά 1.5 x107/
kg, όμως αυτό δεν έχει επικυρωθεί σε μελέτες και θα εί-
χε ως συνέπεια περισσότεροι ασθενείς να μη βρίσκουν 
επαρκές μόσχευμα και να χρειάζονται δύο μοσχεύματα88.

μεγάλη αναδρομική μελέτη (New York Blood Center, 
Memorial sloan-Kettering Cancer Center) εξέτασε την 
επίδραση συμβατικής HLA συμβατότητας και κυτταρικής 
δόσης μοσχεύματος πριν την κρυοκατάψυξη σε παιδιατρι-
κούς και ενήλικες ασθενείς (Ν=1061) που μεταμοσχεύ-
θηκαν με μία μονάδα ομφαλίου αίματος για λευχαιμία 
ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο μετά μυελοαφανιστική 
προετοιμασία96. η κυτταρική δόση εμφάνιζε δοσοεξαρ-
τώμενη σχέση με την εγκατάσταση ουδετεροφίλων και 
αιμοπεταλίων αλλά δεν συσχετιζόταν με επίπτωση οξεί-
ας ή χρόνιας GvHD ή υποτροπής. ςυμβατότητα 6/6 σχε-
τιζόταν με καλύτερη εγκατάσταση ουδετεροφίλων και 
επίσης η εγκατάσταση των αιμοπεταλίων σχετιζόταν αρ-
νητικά με αυξανόμενο αριθμό HLA διαφορών. Επιπλέον 
η HLA ασυμβατότητα είχε συσχέτιση με αυξημένη επί-
πτωση aGVHD βαθμού ιιι ή ιV και cGvHD, αλλά όχι με 
την επίπτωση της υποτροπής. ςτους ασθενείς που έλα-
βαν 6/6 μόσχευμα η κυτταρική δόση δεν επηρέαζε την 
TRM ή τη συνολική επιβίωση και οι ασθενείς αυτοί είχαν 
την καλύτερη έκβαση ανεξάρτητα από την κυτταρική δό-
ση. η επόμενη καλύτερη ομάδα όσο αφορά την επιβίω-
ση και την TRM ήταν οι ασθενείς με μία ασυμβατότητα 
(5/6) και κυτταρική δόση >2.5 ×107/kg ή δύο ασυμβατό-
τητες (4/6) και κυτταρική δόση >5 ×107/kg. τα δεδομέ-
να αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι καλύτερη HLA 
συμβατότητα αντισταθμίζει την αρνητική επίδραση χα-
μηλής κυτταρικής δόσης. Αντίστροφα, υψηλή κυτταρική 
δόση αντισταθμίζει την παρουσία 2 HLA διαφορών95,96. 
ςτη μελέτη αυτή μεγαλύτερη HLA ασυμβατότητα δεν 
βρέθηκε να προσφέρει κάποιο όφελος στην πρόληψη 
της υποτροπής, αντίθετα επιδείνωνε την ολική επιβίωση 
μέσω αύξησης της TRM. η κυτταρική δόση φαίνεται να 
επιδρά μέσω ενίσχυσης της εγκατάστασης του μοσχεύ-
ματος ενώ η HLA συμβατότητα μέσω επίπτωσης GvHD 
και λοιμώξεων. 

με βάση τα αποτελέσματα αυτά96 προτείνονται νέες 
οδηγίες στην επιλογή μονάδων ομφαλίου αίματος που δί-
νουν προτεραιότητα στην HLA συμβατότητα έναντι της 

κυτταρικής δόσης: προτιμώνται οι 6/6 μονάδες ανεξάρτη-
τα από την κυτταρική δόση με δεύτερη καλύτερη επίλο-
γη 5/6 και ολικά εμπύρηνα >2.5 ×107/kg ή 4/6 και ολικά 
εμπύρηνα >5 ×107/kg για μεταμοσχεύσεις που γίνονται 
για νεοπλασματικές παθήσεις95,96. Δεν συνιστάται η χρήση 
6/6 συμβατών μονάδων με κυτταρική δόση <1.5 ×107/kg. 

μελέτη της επίδρασης της κυτταρικής δόσης και της 
HLA συμβατότητας στην ανάπλαση των ουδετεροφίλων 
και στον καθορισμό της μονάδας που επικρατεί μετά με-
ταμόσχευση με δύο μονάδες ομφαλίου αίματος έδειξε 
ότι η δόση (μετά την απόψυξη) CD34+ και CFU της μο-
νάδας που επικρατεί, η συνολική δόση εμπυρήνων και 
των δύο μονάδων που χορηγούνται και η βιωσιμότητα 
των CD34+ κυττάρων μετά την απόψυξη είναι σημαντι-
κοί παράγοντες για την εμφύτευση103. ςτη μελέτη αυτή 
δεν ανιχνεύθηκε συσχέτιση της εγκατάστασης με την 
HLA συμβατότητα των μονάδων με τον λήπτη σε επί-
πεδο υψηλής ανάλυσης103. Επιπλέον, μεγαλύτερη HLA 
συμβατότητα ανάμεσα στις δύο μονάδες δεν βρέθηκε 
να επηρεάζει τον κίνδυνο ανεπάρκειας μοσχεύματος, αν 
και σχετίστηκε με αρχική εγκατάσταση και των δύο μο-
νάδων πριν επικρατήσει η μία103. 

η σημασία της HLA συμβατότητας στην έκβαση με-
ταμοσχεύσεων με μία μονάδα ομφαλίου θεωρείται ότι 
ισχύει κατ’επέκταση και στις μεταμοσχεύσεις με δύο μο-
νάδες. Επίσης προς το παρόν η ολική δόση εμπυρήνων 
πριν την κρυοσυντήρηση είναι σε πολλές περιπτώσεις ο 
μόνος υποκατάστατος δείκτης για τη συγκέντρωση CD34+ 

και CFUs των μονάδων μετά την απόψυξη. με βάση αυ-
τά τα αποτελέσματα οι ερευνητές προτείνουν χορήγηση 
μονάδων με δόση (προ κατάψυξης) ολικών εμπυρήνων 
κάθε μονάδας ≥2 ×107/kg ςΒ103. Ανάμεσα στις μονάδες 
με την ελάχιστη απαιτούμενη κυτταρική δόση επιλέγο-
νται οι περισσότερο συμβατές με τον λήπτη μονάδες με 
βάση τη συμβατική HLA τυποποίηση, ενώ δεν απαιτεί-
ται ελάχιστη HLA συμβατότητα ανάμεσα στις δύο μονά-
δες95,103, αντίθετα με προηγούμενες εμπειρικές συστάσεις.

για τη σημασία της HLA συμβατότητας και της κυτ-
ταρικής δόσης στις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων με 
μειωμένης έντασης σχήμα προετοιμασίας χρειάζονται 
περισσότερα δεδομένα, φαίνεται όμως ότι οι δύο αυτοί 
παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην επιλο-
γή μονάδων ομφαλίου και στις μεταμοσχεύσεις μειωμέ-
νης έντασης88. 

ΣΤ.2.4. Άλλοι παράγοντες για την επιλογή 
μονάδων ομφαλίου αίματος

η ποιότητα της μονάδας ομφαλίου αίματος είναι από 
τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία της 
μεταμόσχευσης και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
τράπεζα προέλευσης. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια 
ρυθμιστική αρχή που να ασκεί εποπτεία στη λειτουρ-
γία των τραπεζών ομφαλίου αίματος και είναι σημαντι-

τιώνεται σημαντικά η πιθανότητα να βρεθεί 6/6 ή 5/6 ει-
κονικά συμβατή μονάδα110.

Προς το παρόν, η τυποποίηση της μητέρας δεν είναι 
διαθέσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις στη φάση της 
αναζήτησης. Επιπλέον, η πιθανότητα να βρεθεί συμβα-
τότητα με NIMA για συγκεκριμένα αντιγόνα του λήπτη 
στα οποία διαφέρει με το μόσχευμα εξαρτάται από τη 
σχετική συχνότητα στον πληθυσμό των αντιγόνων αυ-
τών (πόσο κοινά είναι)20. Αν επιλεγεί μια μονάδα που εί-
ναι συμβατή με το λιγότερο κοινό αντιγόνο σε έναν τόπο 
του λήπτη, αυξάνει η πιθανότητα να υπάρχει επιπλέον 
NIMA συμβατότητα με το δεύτερο (πιο συχνό) αντιγό-
νο στον ίδιο τόπο.

ΣΤ.2.2. Κυτταρική δόση.
για την εκτίμηση της κυτταρικής δόσης μιας μονά-

δας ομφαλίου χρησιμοποιείται συνήθως ο ολικός αριθ-
μός των εμπυρήνων πριν την κρυοκατάψυξη. ο αριθμός 
αυτός επηρεάζεται και από τη μέθοδο επεξεργασίας της 
μονάδας. οι μονάδες που έχουν υποστεί εξάλειψη των 
ερυθρών (πλήρη με κυτταρικό διαχωρισμό μονοπυρήνων 
ή μερική) έχουν μικρότερο αριθμό ολικών εμπυρήνων, 
κυρίως λόγω απώλειας ουδετεροφίλων και εμπύρηνων 
ερυθρών95. για το λόγο αυτό εφαρμόζεται συντελεστής 
διόρθωσης όταν πρέπει να συγκριθεί η κυτταρικότητα 
μονάδων με ή χωρίς εξάλειψη ερυθρών95.

οι μονάδες στις οποίες δεν έχει γίνει αφαίρεση ερυ-
θρών πριν την κρυοκατάψυξη περιέχουν κυτταρικά υπο-
λείμματα και ελεύθερη αιμοσφαιρίνη και χρειάζονται 
πλύση μετά την απόψυξη, ώστε να αποφευχθούν αντι-
δράσεις κατά την έγχυση95. 

μετά την απόψυξη του μοσχεύματος έχουμε απώλεια 
περίπου 25% των ολικών εμπυρήνων, και αυτή η απώ-
λεια αφορά κυρίως κοκκιοκύτταρα. οι απώλειες CD34+ 
κυττάρων στη διαδικασία της απόψυξης είναι λιγότερο 
σημαντικές και ο αριθμός CD34+ κυττάρων πριν την κατά-
ψυξη πιθανόν αντικατοπτρίζει καλύτερα την περιεκτικό-
τητα της μονάδας σε αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα88. 
ο προσδιορισμός των CD34+ κυττάρων στις μονάδες ομ-
φαλίων δεν έχει προτυποποιηθεί95 και αυτό δυσχεραίνει 
τη σύγκριση ανάμεσα σε μονάδες που προέρχονται από 
διαφορετικές τράπεζες. Δεν χρησιμοποιείται η CD34+ 
κυτταρική δόση για επιλογή ανάμεσα σε μονάδες που 
προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες. Ωστόσο, όταν 
πρέπει να επιλέξουμε από παρόμοιες μονάδες από την 
ίδια τράπεζα, μπορεί να ληφθούν υπόψη και τα CD34+ 
κύτταρα των μονάδων95.

Άλλα χαρακτηριστικά των μονάδων όπως η ζωτικό-
τητα των κυττάρων μετά την απόψυξη και η λειτουργικό-
τητα (CFU-GM) πιθανόν επηρεάζουν την έκβαση αλλά 
συχνά δεν είναι διαθέσιμα στη φάση της επιλογής των 
μονάδων. ο αριθμός των CFU, όταν είναι διαθέσιμος, δεν 
χρησιμοποιείται στην επιλογή ανάμεσα σε μονάδες που 

προέρχονται από διαφορετικές τράπεζες, καθώς οι μέθο-
δοι δεν είναι προτυποποιημένες, εκτός και αν το αποτέ-
λεσμα για κάποια μονάδα είναι μηδενικό95. 

το σωματικό βάρος του ασθενή που χρησιμοποιείται 
στον υπολογισμό της κυτταρικής δόσης/kg είναι το πραγ-
ματικό βάρος και όχι το ιδανικό ή το προσαρμοσμένο95.

Υπάρχει ελάχιστη κυτταρική δόση κάτω από την οποία 
η TRM αυξάνει σημαντικά, ενώ χορήγηση αρκετά μεγα-
λύτερης δόσης δε φαίνεται να προσφέρει πλεονεκτήματα 
και στην περίπτωση αυτή η έμφαση θα πρέπει να δίνεται 
στην HLA συμβατότητα106.

τα ολικά εμπύρηνα κύτταρα δεν πρέπει να είναι <2.5 
×107/kg κατά τη συλλογή ή <2 ×107/kg κατά την έγχυση 
και ο αριθμός των HLA διαφορών δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις δύο (από 6: HLA-A και –Β σε επίπεδο αντιγό-
νου και HLA-DRB1 σε επίπεδο αλληλίου)88. 

ΣΤ.2.3. Αλληλεπίδραση HlA συμβατότητας 
και κυτταρικής δόσης.

η αλληλεπίδραση της HLA συμβατότητας και χορη-
γούμενης κυτταρικής δόσης έχει μελετηθεί111 και αναδεί-
χθηκε μειωμένη επίπτωση εγκατάστασης ουδετερόφιλων 
με αυξανόμενο αριθμό HLA διαφορών, συσχέτιση της 
εμφύτευσης ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων με αριθμό 
εμπυρήνων πριν την κατάψυξη αλλά δεν προσδιορίστηκε 
συγκεκριμένο όριο επιθυμητής κυτταρικής δόσης για κάθε 
επίπεδο HLA ασυμβατότητας (αριθμό HLA διαφορών). 

ςτη μελέτη της Eapen et al (NYBC)112 σε παιδιά η TRM 
ήταν μεγαλύτερη στις μεταμοσχεύσεις με 4/6 συμβατότη-
τα και πιθανόν 5/6 με χαμηλή κυτταρική δόση. Βρέθηκε 
όμως ελάττωση της επίπτωσης υποτροπής στους ασθε-
νείς που έλαβαν 4/6 συμβατό μόσχευμα112. Όσο αφο-
ρά την εγκατάσταση του μοσχεύματος βρέθηκε ότι στις 
μεταμοσχεύσεις με 6/6 συμβατότητα η κινητική εγκα-
τάστασης δεν διέφερε από μεταμοσχεύσεις από μη συγ-
γενή δότη (μυελικό μόσχευμα), ενώ η εγκατάσταση στις 
περιπτώσεις 5/6 συμβατότητας μπορούσε να βελτιωθεί 
με μεγαλύτερη κυτταρική δόση (>3 ×107/kg εμπύρηνα). 
Φαίνεται όμως ότι η αυξημένη κυτταρική δόση δεν μπο-
ρεί να αντισταθμίσει την αρνητική επίδραση στην εμφύ-
τευση μεγαλύτερης ασυμβατότητας (4/6)112. 

Ανάλυση του Eurocord εξέτασε την επίδραση κυττα-
ρικής δόσης και HLA διαφορών ξεχωριστά σε ασθενείς 
με νεοπλασματικές και μη νεοπλασματικές παθήσεις88. 
ςτην ομάδα των ασθενών (Ν=925) που μεταμοσχεύθη-
καν για νεοπλασματικές παθήσεις88 βρέθηκε ότι η κυτ-
ταρική δόση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την 
έκβαση της μεταμόσχευσης. η HLA ασυμβατότητα αύ-
ξησε τον κίνδυνο καθυστερημένης εμφύτευσης, TRM και 
cGvHD; η επίδραση όμως στην DFs και Os αντισταθμί-
στηκε από μειωμένο κίνδυνο υποτροπής88. Αύξηση της 
κυτταρικής δόσης ακύρωνε την αρνητική επίδραση της 
HLA ασυμβατότητας, όχι όμως για 3 ή 4 HLA διαφορές88. 
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μεταμοσχεύσεις χωρίς τ κυτταρική εξάλειψη το 1983120.
η εφαρμογή ex vivo τ κυτταρικής εξάλειψης με επι-

λογή κυττάρων και/ή in vivo τ κυτταρικής εξάλειψης με 
αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη ή alemtuzumab και εντατι-
κών σχημάτων ανοσοκαταστολής ή συνδυασμών αυτών 
των τεχνικών επέτρεψε την αντιμετώπιση των ανοσολο-
γικών συνεπειών της μεγάλης HLA ασυμβατότητας115-117.

ςτο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου της Perugia121 το 
πρόβλημα της απόρριψης του μοσχεύματος αντιμετωπί-
στηκε σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση μοσχευμάτων πε-
ριφερικών στελεχιαίων κυττάρων μετά κινητοποίηση με 
αυξητικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να λαμβάνονται 
μοσχεύματα με δεκαπλάσιο αριθμό CD34+ κυττάρων σε 
σύγκριση με μυελικά μοσχεύματα(veto effect). για την 
πρόληψη του GvHD εφαρμόστηκε ex vivo τ κυτταρική 
εξάλειψη (4.5 log) με θετική επιλογή CD34+ χωρίς επι-
πλέον ανοσοκαταστολή μετά τη μεταμόσχευση. το σχή-
μα προετοιμασίας (TBI, thiotepa, fludarabine, ATG) ήταν 
μυελοαφανιστικό και ανοσοκατασταλτικό. η TRM ήταν 
σημαντική, κυρίως εξαιτίας λοιμώξεων. ο κίνδυνος υπο-
τροπής ήταν σημαντικός σε περιπτώσεις οξείας λευχαιμίας 
που μεταμοσχεύονταν σε υποτροπή121. η σημαντική TRM 
(περίπου 50% στα δύο χρόνια) που οφειλόταν κυρίως σε 
λοιμώξεις και η πτωχή LFs ασθενών με οξεία μυελογε-
νή ή οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που δεν βρίσκονταν 
σε πλήρη ύφεση κατά τη μεταμόσχευση επιβεβαιώθηκε 
και σε αναδρομική μελέτη του EBMT 266 ασθενών με 
de novo οξεία λευχαιμία που έλαβαν απλοταυτόσημο μό-
σχευμα με μεγάλη δόση CD34+ και ex vivo τ κυτταρική 
εξάλειψη (θετική επιλογή CD34+)122.

Άλλες προσεγγίσεις, όπως η αρνητική επιλογή των τ 
κυττάρων με σκοπό τη διατήρηση της Νκ αλλοδραστι-
κότητας, των μονοκυττάρων και δενδριτικών κυττάρων 
στο μόσχευμα, καθώς αυτά εξαλείφονται με τη θετική 
επιλογή CD34+, ή η αρνητική επιλογή CD3+ και CD19+ 
με εφαρμογή μειωμένης έντασης σχημάτων προετοιμα-
σίας, έδειξαν ότι μεγαδόσεις CD34+ κυττάρων και πλή-
ρως μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας δεν είναι 
αναγκαία για επιτυχή εγκατάσταση του μοσχεύματος με-
τά απλοταυτόσημη μεταμόσχευση115,116. οι προσεγγίσεις 
αυτές συνοδεύονταν όμως από αυξημένη επίπτωση υπο-
τροπής, πιθανόν εξαιτίας της μειωμένης αντιλευχαιμικής 
δράσης της προετοιμασίας και της καθυστερημένης ανο-
σολογικής αποκατάστασης116.

για τη μείωση του κινδύνου GvHD χωρίς εκτεταμένη 
T κυτταρική εξάλειψη έχει επίσης εφαρμοστεί ex vivo τ 
κυτταρική άλλο-ανεργοποίηση του μοσχεύματος123 κα-
θώς και in vivo επαγωγή ανεργίας στα αλλοδραστικά τ 
κύτταρα του δότη με διαδοχική χορήγηση των τ κυττά-
ρων και CD34+ κυττάρων σε δύο στάδια124. Έγχυση ρυθ-
μιστικών τ κυττάρων και επιλεκτική ex vivo εξάλειψη 
των αλλοδραστικών τ κυττάρων του δότη έχουν επίσης 
δοκιμαστεί115,116.

Απλοταυτόσημη μεταμόσχευση χωρίς ex vivo τ κυτ-
ταρική εξάλειψη έχει περιγραφεί από το πανεπιστήμιο 
του Πεκίνου με χορήγηση μοσχεύματος που αποτελείται 
από συνδυασμό κινητοποιημένου με G-CsF μυελού και 
περιφερικών στελεχιαίων κυττάρων, μετά από εντατική 
μυελοαφανιστική και ανοσοκατασταλτική προετοιμασία, 
χορήγηση ATG και GvHD προφύλαξη με τρεις παράγο-
ντες (CsA, MMF, μεθοτρεξάτη)125,126. ςε ανάλυση της 
έκβασης 250 ασθενών με οξεία λευχαιμία που έλαβαν 
μόσχευμα από συγγενή μη συμβατό δότη με 1-3 HLA-A, 
-B, DRB1 διαφορές, σταθερή εγκατάσταση του μοσχεύ-
ματος επιτεύχθηκε στους 249, η επίπτωση aGvHD II-IV 
ήταν 45.8% (aGvHD III-IV 13.4%), η επίπτωση cGvHD 
53.9% (εκτεταμένη 22.6%), η επίπτωση της υποτροπής 
δε διέφερε σε σύγκριση με μεταμοσχεύσεις από πλήρως 
συμβατό συγγενή δότη ή συμβατό μη συγγενή δότη με 
LFs 70.7% για AML σταθερού κινδύνου και 55.9% για 
AML υψηλού κινδύνου και LFs 59.7% για ALL σταθε-
ρού κινδύνου και 24.8% για ALL υψηλού κινδύνου126. 
ςτη σειρά αυτή δείχθηκε και αποτελεσματικότητα της 
DLI σε περιπτώσεις υποτροπής μετά απλοταυτόσημη 
μεταμόσχευση126.

η χορήγηση υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης λί-
γες μέρες μετά την έγχυση μη-επεξεργασμένου μοσχεύ-
ματος μειώνει αποτελεσματικά την άλλο-αντίδραση τόσο 
στην κατεύθυνση GvH (πρόληψη GvHD) όσο και στην 
κατεύθυνση HvG (πρόληψη απόρριψης) με σχετικά ειδι-
κή δράση κατά των άλλο-αντιδραστικών τ κυττάρων του 
δότη και του λήπτη που ενεργοποιούνται και πολλαπλα-
σιάζονται αμέσως μετά την έγχυση του μοσχεύματος127. 
τα στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα είναι ανθεκτικά στις 
υψηλές δόσεις κυκλοφωσφαμίδης καθώς εκφράζουν υψη-
λά επίπεδα αφυδρογονάσης της αλδεΰδης (ALDH1) που 
την αδρανοποιεί, σε αντίθεση με τα λεμφοκύτταρα που 
εκφράζουν χαμηλά επίπεδα του ενζύμου127. τα μνημονι-
κά τ κύτταρα επηρεάζονται λιγότερο από την κυκλοφω-
σφαμίδη γιατί εκφράζουν ALDH1 σε μεγαλύτερο βαθμό 
ενώ και τα τ κύτταρα με ειδικότητα έναντι λοιμωδών 
παραγόντων δεν έχουν ενεργοποιηθεί και είναι λιγότερο 
ευαίσθητα στην τοξική δράση της κυκλοφωσφαμίδης127.

ςτα πρωτόκολλα απλοταυτόσημης με έγχυση μοσχεύ-
ματος χωρίς τ κυτταρική εξάλειψη και χορήγηση υψη-
λών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση, 
συχνότητα απόρριψης είναι 10% όταν δίνεται μυελοα-
φανιστικό σχήμα προετοιμασίας128 και 13% όταν δίνε-
ται μειωμένης έντασης σχήμα129.

ςημαντική επίπτωση υποτροπής της νόσου παρατηρή-
θηκε σε πρωτόκολλα με μη-μυελοαφανιστική προετοιμα-
σία και έγχυση μοσχεύματος χωρίς τ κυτταρική εξάλειψη 
και χορήγηση υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης μετά 
τη μεταμόσχευση129. ςε πρωτόκολλα μυελοαφανιστικής 
προετοιμασίας (Busulfan, Fludarabine, Thiotepa ή TBI 
με Fludarabine) η DFs ήταν 68% σε αυτούς που μετα-

κό να γνωρίζουμε ποιες τράπεζες ανήκουν στο NMDP, 
στο Netcord και στα συνεργαζόμενα με το NMDP μη-
τρώα. η ποιότητα της μονάδας μπορεί να εκτιμηθεί με 
μέτρηση βιωσιμότητας των CD34+ και των CFUs από 
προσκολλημένο τμήμα μετά την απόψυξη. Είναι επιθυ-
μητό να λαμβάνονται μονάδες από τράπεζες που διαθέ-
τουν FACT/Netcord και/ή AABB πιστοποίηση95. Άλλοι 
λόγοι για τους οποίους μπορεί να προτιμηθεί μια τράπεζα 
από μια άλλη είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης στα αιτή-
ματα, η πληρότητα των πληροφοριών που παρέχουν και 
οικονομικοί λόγοι (τρόπος πληρωμής, χρέωση υπηρεσι-
ών όπως αναλυτικές πληροφορίες για μια μονάδα, επι-
στροφή χρημάτων αν τελικά μια μονάδα δεν αποσταλεί 
στο κέντρο κ.α.). Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη 
η χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκύψει και να 
είναι σημαντική όταν δεν είναι εξαρχής διαθέσιμες πλη-
ροφορίες για μια μονάδα, όπως δείκτες μεταδοτικών πα-
θήσεων. το κόστος των μονάδων είναι σημαντικό και σε 
ορισμένες περιπτώσεις συνυπολογίζεται95. οι αναλυτικές 
πληροφορίες με τα χαρακτηριστικά μιας μονάδας πρέπει 
να είναι διαθέσιμες πριν ζητηθεί επιβεβαιωτική τυποποί-
ηση από την τράπεζα.

τονίζεται η ανάγκη επιβεβαίωσης της ταυτότητας της 
μονάδας με επιβεβαιωτική τυποποίηση συνημμένου δείγ-
ματος και όχι συνοδευτικού δείγματος που δεν συνδέεται 
με τη μονάδα, καθώς οι συνέπειες χορήγησης λάθος μο-
νάδας λόγω κακής σήμανσης μπορεί να είναι καταστρο-
φικές95. ςτην περίπτωση που επιλεχθεί μονάδα που δεν 
διαθέτει συνημμένο δείγμα πρέπει να γίνεται επείγουσα 
επιβεβαιωτική τυποποίηση της μονάδας μετά την απόψυ-
ξη και πριν τη χορήγηση, χωρίς καθυστέρηση που μπορεί 
να επηρεάσει την ποιότητα του μοσχεύματος95. ορισμέ-
νες τράπεζες δεν αναφέρουν σαφώς αν η επιβεβαιωτική 
τυποποίηση έγινε από συνδεδεμένο τμήμα ή όχι.

Αν και δεν έχει αποδειχθεί μείωση του αιμοποιητικού 
δυναμικού μονάδων που έχουν αποθηκευθεί για περισ-
σότερα από 10 χρόνια, η ηλικία της μονάδας λαμβάνε-
ται υπόψη, καθώς στο χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να 
έχουν αλλάξει οι διαδικασίες επεξεργασίας και κρυοσυ-
ντήρησης καθώς και ο εξοπλισμός των τραπεζών95. Δεν 
βρέθηκε συσχέτιση της διάρκειας αποθήκευσης της μο-
νάδας με την εγκατάσταση ουδετεροφίλων ή την επιβί-
ωση σε μελέτη του Eurocord88.

μελέτες της επίδρασης της KIR ασυμβατότητας σε 
μεταμοσχεύσεις ομφαλίου αίματος έδωσαν αντικρουό-
μενα αποτελέσματα113,114 και επομένως δε συνιστάται να 
λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος αυτή στην επιλογή μο-
σχεύματος πριν υπάρξουν άλλα δεδομένα88,95.

Εξαιτίας αναφορών ότι η μείζων ΑΒο ασυμβατότητα 
επηρεάζει αρνητικά τη μεταμόσχευση από ομφάλιο αίμα, 
προτείνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότε-
ρες από μία κατάλληλες μονάδες να λαμβάνεται υπόψη 
και η μείζων ΑΒο ασυμβατότητα88.

μελέτες επίσης υποστηρίζουν τη σημασία αντι-HLA 
αντισωμάτων του λήπτη και αυτά θα πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη στη διαδικασία επιλογής μονάδων ομφαλίου 
αίματος, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υπάρ-
χει HLA ασυμβατότητα88. ςε άλλα κέντρα αυτό δεν εφαρ-
μόζεται, ιδιαίτερα για μεταμοσχεύσεις με δύο μονάδες95.

τα χαρακτηριστικά των δυνητικά κατάλληλων μο-
νάδων από την αρχική αναζήτηση συνοψίζονται σε έναν 
περιληπτικό πίνακα αναζήτησης και οι μονάδες βαθμο-
λογούνται και ιεραρχούνται με σειρά καταλληλότητας 
με βάση τα κριτήρια επιλογής (πρωτεύοντα κριτήρια και 
δευτερεύοντα κριτήρια)95.

Ζ. Απλοταυτόσημος δότης
Ζ.1. Αποτελέσματα απλοταυτόσημης 
μεταμόσχευσης

ςημαντικό πλεονέκτημα της μεταμόσχευσης από απλο-
ταυτόσημο συγγενή δότη είναι η άμεση και σχεδόν καθο-
λική διαθεσιμότητα του δότη για χορήγηση μοσχεύματος 
καθώς και για επαναληπτική χορήγηση μοσχεύματος και 
λεμφοκυττάρων αν απαιτηθεί μετά τη μεταμόσχευση λόγω 
ανεπάρκειας μοσχεύματος ή για υιοθετούμενη κυτταρική 
ανοσοθεραπεία, σε περίπτωση υποτροπής ή πτώσης του 
ποσοστού χιμαιρισμού του δότη. ςχεδόν όλοι οι ασθενείς 
(>95%) διαθέτουν απλοταυτόσημο δότη και αυτό είναι 
σημαντικό ιδιαίτερα για ασθενείς που προέρχονται από 
εθνικές μειονότητες ή έχουν μεικτή φυλετική καταγω-
γή115-117. Άλλα πλεονεκτήματα είναι το σχετικά χαμηλό 
κόστος του μοσχεύματος (σε πρωτόκολλα που δεν απαι-
τείται ex vivo επεξεργασία) και ο πιο εύκολος συντονισμός 
της μεταμόσχευσης2,86,116,117. Ένα θεωρητικό πλεονέκτη-
μα της απλοταυτόσημης μεταμόσχευσης, που όμως δεν 
έχει επιβεβαιωθεί κλινικά, είναι η ισχυρότερη δράση του 
μοσχεύματος κατά του όγκου (GvT, Graft versus Tumor) 
εξαιτίας των μεγαλύτερων HLA διαφορών, όμως η ανά-
γκη για πιο επιθετική ανοσοκατασταλτική θεραπεία για 
πρόληψη του GvHD πιθανόν αποτρέπει την GvT δράση117.

το μείζον πρόβλημα είναι ο φραγμός της HLA ασυμ-
βατότητας με αποτέλεσμα σημαντικό κίνδυνο απόρριψης 
του μοσχεύματος κυρίως σε πρωτόκολλα έως τις αρχές 
της δεκαετίας 1990 με χρήση μυελικών μοσχευμάτων ή 
τ κυτταρικής εξάλειψης, αυξημένο κίνδυνο GvHD, TRM 
και πτωχής ανοσολογικής αποκατάστασης με υψηλή συ-
χνότητα ευκαιριακών λοιμώξεων, και μειωμένη ολική 
επιβίωση όσο μεγαλύτερος ήταν ο βαθμός HLA ασυμ-
βατότητας86,116,118,119. Ένα θανατηφόρο σύνδρομο πολυ-
οργανικής ανεπάρκειας που περιελάμβανε πνευμονικό 
οίδημα, επιληπτικές κρίσεις, ενδοαγγειακή αιμόλυση και 
οξεία νεφρική βλάβη, πιο συχνό όσο μεγαλύτερη ήταν η 
HLA ασυμβατότητα, και που πιθανόν είχε την αρχή του 
σε αγγειακή βλάβη, περιγράφηκε σε απλοταυτόσημες 
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μεταμοσχεύθηκαν σε ύφεση όσο και σε αυτούς που με-
ταμοσχεύθηκαν σε υποτροπή και σημαντική μείωση του 
κινδύνου θανάτου ή υποτροπής (κατά περίπου 50%), ενώ 
δεν βρέθηκε επίδραση στην απόρριψη του μοσχεύματος ή 
προστατευτική δράση στην GvHD137. ςτη μελέτη αυτή το 
missing ligand μοντέλο δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει την 
διαφορετική έκβαση των μεταμοσχεύσεων137. ςτη σειρά 
της Perugia η ασυμβατότητα συνδετών KIR δεν μείωσε 
τον κίνδυνο υποτροπής στις περιπτώσεις με οξεία λεμ-
φοβλαστική λευχαιμία121. 

η πιθανότητα ανεύρεσης NK αλλοδραστικού απλο-
ταυτόσημου δότη στην οικογένεια υπολογίζεται ότι εί-
ναι περίπου 50%137. Όσο αφορά τον τόπο HLA-C, η 
HLA-C ασυμβατότητα στην GvH κατεύθυνση προβλέ-
πει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων την ανάπτυξη 
NK αλλοδραστικότητας, χωρίς να απαιτείται τυποποί-
ηση των KIR υποδοχέων137. Αντίθετα, στην περίπτωση 
HLA-Bw4 ασυμβατότητας η HLA τυποποίηση μόνο σε 
πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί για να προβλεφθεί NK αλ-
λοδραστικότητα και χρειάζεται τυποποίηση και των KIR 
υποδοχέων του δότη137.

ςε ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν από απλοταυτόση-
μο δότη μετά μειωμένης έντασης προετοιμασία και CD3/
CD19 εξάλειψη του μοσχεύματος παρατηρήθηκε σημα-
ντική μείωση του κινδύνου υποτροπής όταν ο δότης είχε 
KIR απλότυπο Β σε σύγκριση με Α, ενώ ασυμβατότητα 
KIR συνδετών δεν είχε επίδραση138.

ςε πρωτόκολλα χωρίς τ κυτταρική εξάλειψη, η δράση 
της NK αλλοδραστικότητας δεν είναι εμφανής, πιθανόν 
γιατί υπερκαλύπτεται από την τ αλλοδραστικότητα για 
την οποία απαιτείται ισχυρή ανοσοκατασταλτική αγωγή134. 

ςτο πρωτόκολλο του Πεκίνου η ασυμβατότητα KIR 
συνδετών συσχετίστηκε με αυξημένη επίπτωση aGvHD 
και υποτροπής και μειωμένη συνολική επιβίωση139. 

ςε αναδρομική ανάλυση 86 παιδιατρικών και ενηλίκων 
ασθενών με υψηλού κινδύνου αιματολογικές κακοήθεις 
που υποβλήθηκαν σε απλοταυτόσημη μεταμόσχευση, χω-
ρίς τ κυτταρική εξάλειψη, μετά μη μυελοαφανιστική προ-
ετοιμασία (TBI 200 cGy, Cyclophosphamide, Fludarabine) 
και ανοσοκαταστολή με υψηλές δόσεις κυκλοφωσφα-
μίδης μετά τη χορήγηση του μοσχεύματος, βρέθηκε ότι 
ασυμβατότητα ανασταλτικών KIR γονιδίων σχετίζεται 
με καλύτερη ολική επιβίωση, DFs και χαμηλότερο κίν-
δυνο υποτροπής, ανεξάρτητα από τύπο νόσου (μυελική ή 
λεμφική)140. Επιπλέον λήπτες με ΑΑ KIR γονότυπο που 
έλαβαν μόσχευμα από KIR Bx δότες είχαν βελτιωμένη 
ολική επιβίωση, EFs και μικρότερη TRM140.

τα αντικρουόμενα αποτελέσματα μελετών για το ρό-
λο της KIR ασυμβατότητας πιθανόν οφείλονται σε δια-
φορές στην κυτταρική σύνθεση των μοσχευμάτων, των 
σχημάτων προετοιμασίας, των πρωτοκόλλων πρόληψης 
GvHD, και στον ορισμό της KIR ασυμβατότητας115,116. 
Αν και η Νκ αλλοδραστικότητα φαίνεται να συμμετέχει 

στον καθορισμό της έκβασης της απλοταυτόσημης με-
ταμόσχευσης, περισσότερες μελέτες χρειάζονται για τον 
καλύτερη κατανόησή της ώστε να μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την επιλογή του πιο κατάλληλου δότη115,116.

Ζ.2.3. Συγγενική σχέση δότη
ςτις απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις με τ κυτταρι-

κή εξάλειψη η χρήση της μητέρας ως δότη φαίνεται να 
πλεονεκτεί ως προς την ολική επιβίωση (HR 2.36) και 
την επίπτωση της υποτροπής έναντι του πατέρα, τόσο σε 
λεμφικές όσο και σε μυελικές κακοήθειες και ιδιαίτερα 
όταν η νόσος είναι σε πλήρη ύφεση κατά τη μεταμόσχευ-
ση, πιθανόν λόγω απευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια 
της κύησης141. Δεν βρέθηκε επίδραση στην απόρριψη του 
μοσχεύματος ή στην οξεία GvHD141. 

Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο στις μεταμοσχεύσεις χωρίς 
αφαίρεση τ κυττάρων.

ςτην ανάλυση ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν με το 
πρωτόκολλο του Πεκίνου παρατηρήθηκε μεγαλύτερος 
κίνδυνος aGvHD όταν δότης ήταν η μητέρα, ανεξάρτητα 
από το φύλο του λήπτη, και ειδικά για τους άρρενες λή-
πτες η μητρική προέλευση του μοσχεύματος συσχετίστη-
κε με αύξηση κινδύνου TRM και χαμηλότερη πιθανότητα 
συνολικής επιβίωσης125. Όταν το μόσχευμα προέρχεται 
από τον πατέρα η έκβαση ήταν καλύτερη σε σύγκριση 
με μητρική προέλευση, ειδικά για τους άνδρες λήπτες125.

ςτην ίδια μελέτη η επίπτωση aGvHD ήταν μικρότερη 
όταν δότης ήταν παιδί του λήπτη σε σύγκριση με αδελ-
φό του λήπτη125. ο κίνδυνος aGvHD βρέθηκε μικρότε-
ρος όταν δότης ήταν αδελφός <30 ετών σε σύγκριση με 
αδελφό μεγαλύτερης ηλικίας ή πατέρα δότη. λήψη μο-
σχεύματος από αδελφή του δότη >30 ετών σχετίστηκε με 
μεγαλύτερη επίπτωση TRM και μικρότερη επιβίωση125.

Z.2.4. NIMA ασυμβατότητα
ςτις μεταμοσχεύσεις χωρίς αφαίρεση τ κυττάρων 

η λήψη μοσχεύματος από δότες που διαφέρουν από 
τους λήπτες στα μη κληρονομούμενα μητρικά αντιγόνα 
(NIMA) υπερτερεί από αυτούς στους οποίους ο διαφο-
ρετικός απλότυπος φέρει μη κληρονομούμενα πατρικά 
αντιγόνα (NIPA) ως προς την TRM και τη GvHD2,142. 
Υποστηρικτικά ευρήματα για καλύτερη έκβαση όταν ο 
απλοταυτόσημος δότης είναι NIMA-ασύμβατος με τον 
λήπτη αναφέρονται και στη μελέτη από το Πανεπιστή-
μιο του Πεκίνου, στην οποία NIMA ασυμβατότητα αδελ-
φού δότη με λήπτη συσχετίστηκε με μειωμένη επίπτωση 
aGvHD σε σύγκριση με NIPA ασύμβατο αδελφό ή μη-
τρικό ή πατρικό δότη, χωρίς όμως επίδραση στην TRM, 
cGvHD, υποτροπή ή επιβίωση125. 

η θεωρία πίσω από τις παρατηρήσεις για τα NIMA 
είναι ότι η κυκλοφορία λευκοκυττάρων της μητέρας μέ-
σα στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης οδηγεί στην 

μόσχευθηκαν σε ύφεση και 37 % για όσους είχαν ενεργό 
νόσο με αποδεκτή συνολική TRM (18%)128.

ςε αναδρομική σύγκριση με απλοταυτόσημες μετα-
μοσχεύσεις με χορήγηση ATG και μοσχεύματος CD34+ 
επιλεγμένων κυττάρων χωρίς άλλη ανοσοκαταστολή 
μετά την έγχυση του μοσχεύματος, οι απλοταυτόσημες 
μεταμοσχεύσεις με ίδιο σχήμα προετοιμασίας (μελφα-
λάνη, Φλουνταραμπίνη, Θειοτέπα), χωρίς ATG ή ex vivo 
τ εξάλειψη του μοσχεύματος, αλλά με χορήγηση υψη-
λών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης και ανοσοκαταστολής με 
Tacrolimus και Mycophenolate Mofetil μετά τη χορήγη-
ση του μοσχεύματος, είχαν σημαντικά καλύτερη έκβαση 
τόσο όσο αφορά το ποσοστό εμφύτευσης (94%), επίπτω-
ση TRM, και πιθανότητα PFs και ολικής επιβίωσης130. 
η επίπτωση cGvHD ήταν μόνο 7% στις μεταμοσχεύσεις 
χωρίς τ εξάλειψη και παρατηρήθηκε καλύτερη ανοσολο-
γική αποκατάσταση και λιγότερες λοιμώξεις σε σύγκριση 
με τις απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις με τ εξάλειψη130. 

Αναδρομική σύγκριση ασθενών με αιματολογικές 
νεοπλασίες που μεταμοσχεύθηκαν αλλογενώς με μυε-
λοαφανιστική ή μειωμένης έντασης προετοιμασία από 
απλοταυτόσημο συγγενή δότη χωρίς ex vivo T εξάλει-
ψη και με χορήγηση υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης 
μετά τη χορήγηση του μοσχεύματος (Ν=53) με ασθενείς 
που έλαβαν μόσχευμα από συγγενή (Ν=117) ή μη συγ-
γενή (Ν=101) HLA-συμβατό δότη σε ένα κέντρο έδειξε 
παρόμοια επίπτωση TRM και aGvHD, μειωμένο κίνδυνο 
cGvHD στις απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις, παρόμοιο 
κίνδυνο υποτροπής, ενώ και η DFs και η ολική επιβίωση 
δεν διέφεραν σημαντικά ανάμεσα στις τρεις ομάδες131.

ταχεία ανοσοποιητική αποκατάσταση παρατηρήθηκε 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε απλοταυτόσημη μεταμό-
σχευση σύμφωνα με το πρωτόκολλο του John Hopkins129 
(χορήγηση μυελικού μοσχεύματος χωρίς επεξεργασία μετά 
μη-μυελοαφανιστική προετοιμασία και υψηλών δόσεων 
κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση), συγκρίσι-
μη με την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού μετά με-
ταμόσχευση από συγγενή συμβατό δότη και καλύτερη 
από την αποκατάσταση μετά μεταμόσχευση ομφαλίου 
αίματος ή μοσχεύματος από μη συγγενή δότη132. Ανά-
λυση του τ κυτταρικού ρεπερτορίου ειδικοτήτων έδειξε 
πρώιμη (εντός 6 μηνών) αποκατάσταση σε επίπεδα του 
δότη, γεγονός που σημαίνει ότι η κυκλοφωσφαμίδη με-
τά τη μεταμόσχευση διατηρεί τα μνημονικά τ κύτταρα 
με ειδικότητα εναντίον παθογόνων, που είναι απαραίτη-
τα για προστασία από λοιμώξεις133.

Ζ.2. Επιλογή απλοταυτόσημου δότη
η επιλογή του δότη στις απλοταυτόσημες μεταμο-

σχεύσεις πιθανόν έχει σημαντική επίδραση στην επίπτω-
ση GvHD, TRM, υποτροπής και στην τελική επιβίωση 
των ασθενών. Ενώ στην επιλογή μη συγγενή συμβατού 

δότη η HLA συμβατότητα είναι ο πιο σημαντικός παρά-
γοντας, άλλα χαρακτηριστικά του δότη μπορεί να είναι 
εξίσου ή περισσότερο καθοριστικά για την έκβαση των 
απλοταυτόσημων μεταμοσχεύσεων (Νκ συμβατότητα, 
NIMA ή NIPA ασυμβατότητα, φύλο, ηλικία, συγγενική 
σχέση, CMV οροθετικότητα). τα χαρακτηριστικά του 
βέλτιστου απλοταυτόσημου δότη πιθανόν εξαρτώνται 
από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο απλοταυτόσημης που 
ακολουθείται (είδος και επεξεργασία μοσχεύματος, σχή-
μα προετοιμασίας, σχήμα ανοσοκαταστολής)134.

Z.2.1. HlA συμβατότητα
ο βαθμός HLA συμβατότητας στον μη κοινό απλότυ-

πο λήπτη και δότη είχε συνδεθεί με την έκβαση (επίπτω-
ση GvHD, επιβίωση) σε παλιότερα πρωτόκολλα (μυελικά 
μοσχεύματα, χωρίς τ εξάλειψη, μυελοαφανιστική προ-
ετοιμασία)118,119.

ςε αναδρομική ανάλυση 185 παιδιατρικών και ενηλί-
κων ασθενών με αιματολογικές νεοπλασίες που υποβλή-
θηκαν σε απλοταυτόσημη μεταμόσχευση από συγγενή 
δότη χωρίς τ εξάλειψη του μοσχεύματος μετά μειωμέ-
νης έντασης προετοιμασία (TBI 200 cGy, Fludarabine, 
Cyclophosphamide) και χορήγηση υψηλών δόσεων κυ-
κλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση δεν ανιχνεύθη-
κε αρνητική επίδραση μεγαλύτερης HLA ασυμβατότητας 
(λιγότερα κοινά HLA αλλήλια στον διαφορετικό απλότυ-
πο) στην έκβαση135. ο συνολικός αριθμός των HLA δια-
φορών στον μη κοινό απλότυπο μεταξύ λήπτη και δότη 
επίσης δεν είχε επίδραση στην έκβαση και σε ανάλυση 
μεταμοσχεύσεων σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Πεκί-
νου125. Επομένως όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν 
πιθανοί απλοταυτόσημοι δότες, ο αριθμός των HLA δι-
αφορών στους μη κοινούς απλοτύπους ανάμεσα στο δό-
τη και στον λήπτη δε φαίνεται να είναι περιοριστικός 
και άλλοι παράγοντες (CMV οροθετικότητα, ΑΒο συμ-
βατότητα) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλο-
γή του δότη115.

Ζ.2.2. KIr ασυμβατότητα
Ασυμβατότητα KIR συνδετών στην κατεύθυνση GvH 

προκαλεί NK αλλοδραστικότητα με αποτέλεσμα μείωση 
κινδύνου υποτροπής και απόρριψης μοσχεύματος και μεί-
ωση κινδύνου GvHD σε μεταμοσχεύσεις για ομλ με ex 
vivo τ κυτταρική εξάλειψη και μυελοαφανιστική προε-
τοιμασία136. Ανάλυση 112 ασθενών με AML που μεταμο-
σχεύθηκαν σε διάφορες φάσεις νόσου με CD34+ θετικά 
επιλεγμένο μόσχευμα PBsC σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
της Perugia έδειξε ότι η NK αλλοδραστικότητα (missing 
self, παρουσία αντίστοιχων KIR υποδοχέων στον δότη και 
ανίχνευση NK αλλοδραστικών κλώνων) έχει GvL δράση, 
καθώς συσχετίστηκε με σημαντική μείωση του κινδύνου 
της υποτροπής, βελτίωση του EFs τόσο σε ασθενείς που 
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new protocols that overcome limitations of the past. Donor search strategy is modified by disease phase 
and relapse risk, urgency of transplantation, availability of different graft sources, cost, and needs to 
be timely, pragmatic, coordinated and to be considered as an integral part of the overall treatment plan.

ανάπτυξη μακράς διάρκειας μικροχιμαιρισμού με αποτέ-
λεσμα επαγωγή ανοχής116,117.

Ζ.2.5. Ηλικία και φύλο δότη
ςε αναδρομική ανάλυση 1210 απλοταυτόσημων με-

ταμοσχεύσεων για αιματολογικές κακοήθειες σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο του Πεκίνου μεγαλύτερη ηλικία δότη 
και θήλυ φύλο του δότη συσχετίστηκαν με αυξημένο κίν-
δυνο aGvHD, TRM και μειωμένη επιβίωση125.

Ζ.2.6. Αντι-HlA αντισώματα
η ανίχνευση αντι-HLA αντισωμάτων ειδικών έναντι 

του δότη συσχετίστηκε με υψηλό κίνδυνο απόρριψης 
του μοσχεύματος σε απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις143 
και σε ευαισθητοποιημένους ασθενείς θα πρέπει να επι-
λέγονται απλοταυτόσημοι δότες με ασύμβατα HLA που 
δεν αποτελούν στόχο των αντισωμάτων του λήπτη117. ςε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί δότες 
και/ή ο λήπτης είναι ευαισθητοποιημένος έναντι πολλα-
πλών HLA αντιγόνων έχουν αναφερθεί επιτυχή πρωτό-
κολλα απευαισθητοποίησης144.

H. Απλοταυτόσημη ή ομφάλοπλακουντιακό 
αίμα

η βέλτιστη επιλογή ανάμεσα στις δύο αυτές εναλλα-
κτικές πηγές μοσχεύματος δεν είναι γνωστή, αλλά ίσως 
κάποιες ομάδες ασθενών να ωφελούνται περισσότερο 
από τη μια πηγή μοσχεύματος ή από την άλλη, με βάση 
τη διάγνωση, κατάσταση νόσου, συμβατότητα, κ.λπ.117.

μια πολυκεντρική φάσης ιιι τυχαιοποιημένη μελέ-
τη του BMT CTN (BMT CTN#1101, ClinicalTrials.gov 
NCT01597778) θα συγκρίνει την έκβαση μεταμοσχεύσεων 
σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες με μειωμένης 
έντασης προετοιμασία (TBI 200 cGy, Cyclophosphamide, 
Fludarabine) ανάμεσα σε μόσχευμα από απλοταυτόσημο 
συγγενή δότη (χωρίς τ εξάλειψη και με υψηλές δόσεις 
κυκλοφωσφαμίδης μετά τη χορήγηση του μοσχεύματος) 
ή διπλό ομφαλοπλακουντιακό μη συγγενικό μόσχευμα. 
τα αποτελέσματα αναμένονται το 2019.

η μελέτη αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα δύο πα-
ράλληλων πολυκεντρικών πιλοτικών μελετών φάσης ιι 
που μελέτησαν ξεχωριστά την έκβαση μεταμοσχεύσεων 
με κάθε μία από τις δύο εναλλακτικές πηγές (απλοταυτό-
σημος συγγενής πρώτου βαθμού και διπλό μόσχευμα ομ-
φαλίου αίματος) μετά μειωμένης έντασης προετοιμασία 
(TBI 200 cGy, Cyclophosphamide, Fludarabine, πρωτό-
κολλα BMT CTN 0604 και 0603) και ίδια κριτήρια έντα-
ξης των ασθενών (ενήλικες ασθενείς με οξεία λευχαιμία 
σε μορφολογική πλήρη ύφεση ή λεμφοϋπερπλαστικά νο-
σήματα σε τουλάχιστο μερική ύφεση)145. οι δύο αυτές 
μελέτες έδειξαν συγκρίσιμα αποτελέσματα όσο αφορά 
την DFs και την Os145. Αν και δεν έγινε άμεση σύγκρι-
ση ανάμεσα στις δύο μελέτες και ο αριθμός των ασθενών 
ήταν σχετικά μικρός (50 σε κάθε μελέτη), η ανάπλαση 
των ουδετεροφίλων φαίνεται να ήταν παρόμοια ενώ των 
αιμοπεταλίων να υπολείπεται στις μεταμοσχεύσεις ομ-
φαλίου αίματος, η επίπτωση aGvHD και cGvHD ήταν 
μεγαλύτερη στην μελέτη των μεταμοσχεύσεων ομφαλί-
ου και η επίπτωση TRM ήταν μικρότερη στη μελέτη των 
απλοταυτόσημων μεταμοσχεύσεων αλλά με μεγαλύτερη 
επίπτωση υποτροπής σε αυτές145.

Selection of donor and source of graft - Haploidentical donors  
and umbilical cord blood

by Fotis Panitsas
Hematology Department and Bone Marrow Transplantation Unit, Evangelismos Hospital,  

Athens, Greece

ABsTRACT: Allogeneic stem cell transplantation is potentially curative for many hematological dis-
orders. Graft type and graft source are among the most important factors that influence the outcome of 
transplantation. A suitable graft can be found for almost all transplant candidates, as there are now alter-
native sources (haploidentical donors, cord blood) in addition to traditional graft donors (fully matched 
related, matched unrelated donor). Matched related donor remains first choice if available. Outcomes 
of matched unrelated donor transplants are now almost equivalent to matched sibling transplants. Main 
factors considered in the selection of unrelated donors are HLA compatibility, gender, age, CMV positiv-
ity, ABO compatibility. The search for an unrelated donor can be complex, time-consuming and expen-
sive but can be facilitated by search tools which give estimates of the probability of match. Cord blood 
is a good alternative for candidates without suitable classic donors. HLA compatibility and cell dose are 
the main criteria for selection of cord blood units. Haploidentical donors offer advantages (near total 
availability, low cost, selection among different options) and are now being increasingly used thanks to 
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Eπιλογή σχήματος προετοιμασίας.  
Η σημασία της ηλικίας και της συννοσηρότητας

Ιωάννα Σακελλάρη

ΠΕριληψη: H αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (HCT) αποτελεί θεραπεία ίασης 
για πολλές αιματολογικές παθήσεις, κακοήθεις ή μη. Υπάρχουν δύο μείζονες φραγμοί λόγω των αλ-
λοαντιδράσεων: α) του λήπτη κατά του μοσχεύματος (απόρριψη) β) του μοσχεύματος κατά του λήπτη 
(νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή). Επομένως το σχήμα προετοιμασίας σε συνδυασμό με την ανοσοκα-
ταστολή μετά τη HCT αποτελεί τη βάση για την επιτυχή έκβαση της HCT. τα σχήματα προετοιμασίας, 
ανάλογα με την ένταση τους, διακρίνονται σε μυελοαφανιστικά, μη μυελοαφανιστικά και ελαττωμέ-
νης ισχύος. τα μυελοαφανιστικά σχήματα δεν χρησιμοποιούνται σε ηλικίες άνω των 50-60 ετών, λόγω 
αυξημένης τοξικότητας και θνητότητας από τη μεταμόσχευση (treatment related mortality, TRM). ςε 
ηλικίες άνω των 45-50 ετών, η TRM γενικά ανέρχεται σε 32%-41%, ενώ σε ασθενείς με προχωρημένη 
νόσο μπορεί να εγγίσει το 70%. η προσδοκώμενη ωφέλεια από τη χρήση μυελοαφανιστικού σχήματος 
προετοιμασίας αναιρείται από την υψηλή τοξικότητα και θνητότητα της μεθόδου. Επομένως αντενδεί-
κνυται σε ασθενείς με σημαντική συννοσηρότητα. η εκτίμηση του ειδικού για τη μεταμόσχευση δείκτη 
συννοσηρότητας (HCT-CI) προβλέπει με σχετική ασφάλεια την TRM. λύση στην εκσεσημασμένη το-
ξικότητα έδωσαν τα σχήματα προετοιμασίας μειωμένης έντασης που χρησιμοποιούνται επιτυχώς από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε μεγαλύτερους ασθενείς, καθώς και σε ασθενείς με συννοσηρότητα. 
Αυτοί οι ασθενείς δεν θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι για συμβατική HCT. κάθε μεταμόσχευση που 
περιλαμβάνει μειωμένης έντασης–μη μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας χαρακτηρίζεται ως RIsT 
(Reduced Intensity stem Cell Transplantation, RIsT), εμπεριέχει δε τα ίδια προβλήματα όπως υποτρο-
πή και TRM. η συμβατική HCT κρατάει το ρόλο της στην αντιμετώπιση της αιματολογικής κακοή-
θειας, αλλά η RIsT έδωσε τη δυνατότητα να πολλαπλασιασθούν οι υποψήφιοι προς μεταμόσχευση με 
προσωποποιημένη αντιμετώπιση, εκτιμώντας τη συννοσηρότητα εξειδικευμένα, πέραν της ηλικίας. Επί-
σης επεκτάθηκαν οι ενδείξεις της μεταμόσχευσης σε εκείνες τις νόσους όπου έχει αποδειχθεί η δράση 
του μοσχεύματος κατά της κακοήθειας. Διαφορετικά πρωτόκολλα έχουν χρησιμοποιηθεί από μεμονω-
μένα κέντρα ανά τον κόσμο, με διαφορετικούς συνδυασμούς κυτταροστατικών και ανοσοκατασταλτι-
κών φαρμάκων, οπότε διαφέρει η μυελοκαταστολή, η ανοσοκαταστολή και η αντιλευχαιμική δράση. η 
έκβαση σχετίζεται άμεσα με την ορθή επιλογή των ασθενών με βάση το νόσημα και τη φάση του. με 
τη βελτίωση των στρατηγικών που έχουν σκοπό την ελάττωση της υποτροπής και της GVHD, την εκτί-
μηση της συννοσηρότητας, καθώς και με την ενσωμάτωση βιολογικών παραγόντων, η μεταμόσχευση 
απευθύνεται πλέον σε περισσότερους ασθενείς.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η μεταμόσχευση βασίζεται σε 3 δομικά στοιχεία:  

α) το προπαρασκευαστικό σχήμα (conditioning regimen) 

που σκοπό έχει να εκριζώσει την υποκείμενη νόσο και να 
καταστείλει το ανοσολογικό σύστημα του ξενιστή ώστε 
να δεχθεί, β) το μόσχευμα που λειτουργεί σαν διάσωση 
μετά τη μυελοτοξική δράση του προπαρασκευαστικού 
και επιπλέον σαν εξάλειψη της αντίστασης του ξενιστή 
και της λευχαιμίας μέσω της αντίδρασης του μοσχεύμα-
τος κατά του ξεν ιστή (GVHD) και της αντιλευχαιμικής 
δράσης του μοσχεύματος (graft versus leukemia, GvL), 
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ροχή του τΒι-Cy σε προχωρημένη φάση νόσου, ενώ στα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μDs) έχουν χρησιμοποι-
ηθεί διάφορα προπαρασκευαστικά σχήματα, όπως BU-
CY, Cy-TBI που γενικά φάνηκαν εφάμιλλα.25-30 ςε μελέτη 
από Deeg et al31 επί 50 ασθενών, το προπαρασκευαστι-
κό σχήμα κυκλοφωσφαμίδη και στοχευμένη δόση βου-
σουλφάνης (επίπεδα πλάσματος 600-900 ng/mL) έδειξε 
υπεροχή έναντι των υπολοίπων σχημάτων. η επιβίωση 
χωρίς νόσο ήταν 47% σε πρωτοπαθές μDs και μεταμό-
σχευση από ταυτόσημο αδελφό και 39% για ολόκληρη 
την ομάδα (δότες μη συγγενείς και συγγενείς μη απόλυτα 
συμβατούς). η μελέτη δείχνει ότι τα αποτελέσματα αρχί-
ζουν να βελτιώνονται και σε μεγάλες ηλικίες.

Mη μυελοαφανιστικά και ελαττωμένης 
ισχύος προπαρασκευαστικό σχήματα

κάθε μεταμόσχευση που χρησιμοποιεί μη μυελοκα-
ταστροφικό προπαρασκευαστικό σχήμα χαρακτηρίζεται 
ως αλλογενής μεταμόσχευση με μειωμένης έντασης 
προπαρασκευαστικό σχήμα (Reduced intensity stem 
cell transplantation –RIST). Οι διενεργούμενες RIST 
έχουν σκοπό την ελάττωση των κύριων αιτίων απο-
τυχίας της συμβατικής HCT, λόγω: α) υποτροπής, β) 
GVHD, γ) λοιμώξεων, δ) τοξικότητας. Διαφορετικά 
πρωτόκολλα έχουν χρησιμοποιηθεί από διάφορα κέ-
ντρα ανά τον κόσμο, με διαφορετικούς συνδυασμούς 
κυτταροστατικών και ανοσοκατασταλτικών φαρμά-
κων, οπότε διαφέρει η μυελοκαταστολή, η ανοσοκα-
ταστολή και η αντιλευχαιμική δράση. Η τοξικότητά 
τους δηλαδή η βλεννογονίτις, η ανάγκη μεταγγίσεων, 
η εμφάνιση GVHD διαφέρει, καθώς και η ταχύτητα 
επίτευξης αιμοποιητικής χίμαιρας του δότη.32-35

Μη μυελοαφανιστικά σχήματα  
(non myeloablative, NMA)

Προκαλούν ήπια κυττταροπενία και δεν απαιτείται 
έγχυση κυττάρων για αποκατάσταση της αιμοποίησης.

Σχήματα Ελαττωμένης ισχύος  
(reduced-intensity conditionings, RIC)

Διαφέρουν από τα ΝμΑ γιατί προκαλούν κυτταροπε-
νίες, οι οποίες μπορεί να είναι παρατετεμένες και απαιτούν 
έγχυση αιμοποιητικών κυττάρων λόγω της απλασίας που 
προκαλεί σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Από τα 
μΑ διαφέρουν στο γεγονός ότι οι δόσεις των αλκυλιωτι-
κών παραγόντων ή της ολόσωμης ακτινοβόλησης (total 
body irradiation, TBI) είναι μειωμένες κατά τουλάχιστο 
30%.7 η χρήση μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικού 
σχήματος έχει καταστήσει την αλλογενή μεταμόσχευση 

εφικτή επιλογή για ασθενείς που δεν αντέχουν τη συμ-
βατική μεταμόσχευση με τις μυελοκαταστροφικές δόσεις 
χημειο-ακτινοθεραπείας εξ αιτίας της μεγάλης ηλικίας, 
της προηγηθείσης εντατικής θεραπείας, της διαταραγμέ-
νης λειτουργίας ζωτικών οργάνων ή της ενεργού λοίμω-
ξης. η έκβαση σχετίζεται άμεσα με την ορθή επιλογή των 
ασθενών με λευχαιμία και τη φάση νόσου.36

ςυνεχώς αναβαθμίζεται ο ρόλος της HCT σε ευρύτερο 
κύκλο ασθενών και συγχρόνως διερευνάται η αποτελε-
σματικότητα και τοξικότητά της στη θεραπευτική στρα-
τηγική ίασης των κακοήθων και καλοήθων νοσημάτων.37 
Υπάρχουν μείζονες διαφορές μεταξύ των κακοηθειών ως 
προς την ευαισθησία τους στην αντιλευχαιμική δράση του 
μοσχεύματος (GVL), επομένως και στην ευαισθησία τους 
στη RIsT μεταμόσχευση. το κατ’ εξοχήν αποδεδειγμένο 
νόσημα ευαίσθητο στην έγχυση λεμφοκυττάρων υπήρξε 
η Χρόνα μυελογενής λευχαιμία. οι χρόνιες λεμφικές κα-
κοήθειες φαίνονται ευαίσθητες στη δράση του μοσχεύ-
ματος καθώς επιλεγμένοι35 ασθενείς με Χλλ ή χαμηλής 
κακοήθειας λέμφωμα απάντησαν στη χορήγηση λεμφο-
κυττάρων του δότη. Διενεργήθηκαν RIsT μεταμοσχεύ-
σεις σε Χλλ, χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα, λέμφωμα 
από κύτταρα μανδύα και επετεύχθη σταθερή ύφεση.38 
Όλες αυτές οι νόσοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά, χρό-
νια πορεία, δεν είναι άμεσα θανατηφόρες και αφήνουν 
χρονικό περιθώριο για τη δράση του μοσχεύματος κατά 
της κακοήθειας. Ενδιάμεση ευαισθησία στη GVL εμφα-
νίζουν η ΑμL,39-42 η νόσος Hodgkin και τα ενδιάμεσης 
κακοήθειας λεμφώματα. η ALL και τα υψηλής κακοή-
θειας λεμφώματα δεν είναι ευαίσθητα στη GVL αν και οι 
ασθενείς με GVHD έχουν χαμηλή υποτροπή. οι λεμφο-
βλάστες τυπικά δεν έχουν μόρια προσκόλλησης και δεν 
διεγείρουν ανοσολογική απάντηση, επίσης έχουν γρή-
γορη κινητική όγκου οπότε παρεμποδίζεται η αργή αντι-
λευχαιμική δράση.38

Αρχικά προτάθηκαν από τα αναγραφόμενα κέντρα τα 
ακόλουθα σχήματα προετοιμασίας: 

- Fludarabine 25mg/m2/d X5d+Melphalan 180mg/m2 
[M.D. Anderson].

- Fludarabine 30mg/m2/d X5d+ Melphalan 140mg/m2 
+ Alemtuzumab [London].

- Fludarabine 30mg/m2/d X6d + Busulfan (po) 4mg/
kg/d X2d + ATG [Jerusalem].

Ελαττωμένης ισχύος προπαρασκευαστικά 
σχήματα (RIC) - Μη μυελοαφανιστικά 
σχήματα προετοιμασίας (ΝΜΑ)

τα διάφορα ετερογενή ΝμΑ και RIC σχήματα προ-
ετοιμασίας, επιτρέπουν την εμφύτευση των αλλογενών 
αιμοποιητικών κυττάρων με μειωμένη κυτταροτοξικότη-
τα και επιτυγχάνουν επαρκή αντιλευχαιμική δράση, όπως 
αποδείχθηκε από τη συγκεντρωμένη εμπειρία. η ένταση 

γ) η ανοσοκαταστολή μετά τη μεταμόσχευση ή η αφαί-
ρεση των τ λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος για έλεγχο 
της GVHD και την εδραίωση αμοιβαίας ανοχής μεταξύ 
ξενιστή και δότη.1-3 ςήμερα είναι σαφές ότι το προπα-
ρασκευαστικό σχήμα, η GVHD και η σύνθεση του μο-
σχεύματος είναι καθοριστικοί παράγοντες της έκβασης.  
οι ασθενείς που υποβάλλονται σε HCT για αντιμετώπι-
ση αιματολογικών κακοηθειών λαμβάνουν σχήμα προε-
τοιμασίας με χημειοθεραπεία ή χημειο-ακτινοθεραπεία. 
ο ρόλος του προπαρασκευαστικού σχήματος έχει κύρι-
ους στόχους: 1) τη δημιουργία μυελικού χώρου που με 
τα σημερινά δεδομένα είναι αμφιλεγόμενο θέμα. Προκύ-
πτει από την πεποίθηση ότι τα άωρα προγονικά κύτταρα 
εγκαθίστανται σε καθορισμένες θέσεις στο στρώμα για 
τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίησή τους. 2) την 
ανοσοκαταστολή, ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη και η 
επερχόμενη υποτροπή νόσου. 3) τον μακρόχρονο έλεγχο 
της βασικής νόσου, θεωρία που ανατράπηκε με την κλι-
νική εμπειρία που αναγνώρισε τη GvL4,5. Επί εναλλακτι-
κών δοτών, η ανοσοκατασταλτική θεραπεία ενισχύεται με 
τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά των τ λεμ-
φοκυττάρων, αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης ή antiCD52 
(Camphath-1H, Alemtuzumab).6

Σχήματα προετοιμασίας
τα σχήματα προετοιμασίας, ανάλογα με την ένταση 

τους, διακρίνονται σε μυελοαφανιστικά, μη μυελοαφα-
νιστικά και μειωμένης-έντασης7,8.

Μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας 
(myeloablative, MA)

ςυνδυασμός ολόσωμης ακτινοβολίας (τΒι) και/ή αλ-
κυλιωτικών παραγόντων (Cyclophosphamide, busulfan, 
etoposide), που προκαλούν εκσεσημασμένη μη αναστρέ-
ψιμη παγκυτταροπενία 1-3 εβδομάδων, εάν η αιμοποίη-
ση δεν υποβοηθηθεί με έγχυση αιμοποιητικών κυττάρων. 
τα συνηθέστερα σχήματα σε οξείες λευχαιμίες είναι: 1) 
ΤΒΙ-Cy τΒι: 1200 – 1400cGy χορηγούμενη κλασματο-
ποιημένα σε 3 ημέρες και Cyclophosphamide (Cy 60mg/
kg×2 ημέρες),9 2) Bu-Cy Busulfan PO 16 mg/kg ή IV 
Busulfan 12,8 mg/kg σε 4 ημέρες και Cyclophosphamide 
(60mg/kg×2 ημέρες),10-11 3) κλασματοποιημένη τΒι και 
etoposide (60mg/kg). Από stanford σε 85 ασθενείς με 
υψηλού κινδύνου οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) 
έλαβαν σχήμα προετοιμασίας με κλασματοποιημένη TBI 
13.2 Gy και high-dose etoposide 60mg/kg. η 10ετής DFs 
64% και 61% σε CR1 και CR2 αντίστοιχα.12 Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η χορήγηση του Bu έως την τελευταία 
δεκαετία ήταν από του στόματος με διακυμάνσεις βιο-
διαθεσιμότητας στους ασθενείς. τα πλεονεκτήματα της 

τΒι είναι η δράση της σε περιοχές όπως το κΝς και οι 
όρχεις, ο μη επηρεασμός της χορήγησής της από μεταβο-
λικά αίτια σε αντίθεση με την από του στόματος Busulfan 
και η μη συχνή εμφάνιση φλεβο-αποφρακτικής νόσου του 
ήπατος, αιμορραγικής κυστίτιδας και μόνιμης αλωπεκί-
ας.13,14 Αναδρομική μελέτη από το CIBMTR σε ασθενείς 
με ALL ηλικίας έως 20 ετών που υποβλήθηκαν σε HCT 
από ταυτόσημο αδελφό δότη μετά από CY/TBI ή Bu/
CY κατέδειξε την υπεροχή του τΒι/CY vs Bu/CY όσον 
αφορά τόσο στην 3y Os (55% vs 40%, p=.003) και DFs 
(50% vs 35%, p=.005), όσο και στην TRM (3y, 15% vs 
23%, p=.02).15 ςε πολυκεντρική μελέτη, εξετάστηκε η 
έκβαση 502 ασθενών με ALL που υποβλήθηκαν σε allo-
HCT μετά από σχήμα TBI (<13 Gy και ≥13 Gy) σε συν-
δυασμό με etoposide (40-60mg/kg) ή κυκλοφωσφαμίδη 
(CY 100-130mg/kg). ςε CR1, η DFs και Os δεν διέφε-
ρε σημαντικά ανάλογα με το σχήμα προετοιμασίας. Επί 
CR2, ήταν μεγαλύτερες σε VP/TBI (ανεξαρτήτως της δό-
σης της τΒι) και σε CY/τΒι ≥13 Gy με επίτευξη DFs 
50-60%.16 οι Russell et al εξέτασαν την αποτελεσματι-
κότητα του συνδυασμού Fludarabine 250mg/m2-Busilvex 
12.8mg/kg-TBI 400Gy +ATG 4.5mg/Kg σε 64 ασθενείς 
με οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία (AML) και ALL σε 
CR1/2. η 3ετής Os ήταν 83% για AML και 78% για ALL, 
με TRM εξαιρετικά χαμηλή.17 Προσπάθειες για εντατι-
κοποίηση του σχήματος προετοιμασίας με αύξηση της 
δόσης της τΒι στα 15.75 Gy (2.24 Gy σε 7 δόσεις) δεν 
οδήγησαν σε βελτίωση της επιβίωσης.18 Επιπλέον, ομά-
δες εντατικοποίησαν το Bu-Cy ή το CY/τΒι προσθέτο-
ντας άλλους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες χωρίς 
όφελος.19-22 οι δόσεις που καθιερώθηκαν αφενός συμβάλ-
λουν στην εκρίζωση της κακοήθειας λόγω της απόλυτης 
δοσοεξαρτώμενης καμπύλης, αφετέρου στη μείωση της 
εξωμυελικής τοξικότητας. οι προσδοκώμενες ωφέλειες 
του προπαρασκευαστικού σχήματος αναιρούνται από την 
υψηλή τοξικότητα και απότοκο θνητότητα σχετιζόμενη 
με τη μέθοδο (TRM treatment related mortality). οι το-
ξικές επιδράσεις αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα με 
βαριά βλεννογονίτιδα, τους νεφρούς με νεφρική δυσλει-
τουργία και το ουροποιητικό με αιμορραγική κυστίτιδα 
λόγω κυκλοφωσφαμίδης, την καρδιά (Cy, BCNU), το 
ήπαρ με ανάπτυξη φλεβοαποφρακτικής νόσου του ήπα-
τος (VOD, sOs) τους πνεύμονες (τΒι >8Gy σε μια δό-
ση ή 12Gy κλασματοποιημένη), τους βλεννογόνους (τΒι, 
ARA-C, VP16, MEL) καθώς και το νευρικό σύστημα με 
σπασμούς λόγω Busulfan. οι θάνατοι λόγω τοξικότητας 
του προπαρασκευαστικού σχήματος αφορούν το 50% 
των θανάτων που συμβαίνουν τις πρώτες 100 ημέρες.23 
ςε μελέτες (ΕΒμτ, CιΒμτR) σε ηλικίες >45-50 ετών, η 
TRM ανέρχεται σε 32%-41%, ενώ σε προχωρημένη νό-
σο εγγίζει το 70%.24 τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από τις μελέτες στην AML με σχήματα προετοιμασίας 
τΒι-Cy vs Bu-Cy είναι αντικρουόμενα, με πιθανή υπε-
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της RIsT στην ALL Ph(-), αποφάνθηκε ότι είναι αποτε-
λεσματική σε CR1 και ότι οι μΑ δεν έχουν διαφορά επί 
συγγενούς ή μη συγγενούς δότη.57

ςε μετα-ανάλυση 23 μελετών σύγκρισης ελαττωμένης 
ισχύος και μυελοαφανιστικών σχημάτων σε ασθενείς με 
AML και ALL (15.258) έδειξε ότι οι RIsT είχαν ίδια 2-6 
ετή Os με μΑ. οι PFs, TRM, GVHD οξεία και χρονία 
ήταν μειωμένες μετά RIsT, αλλά η υποτροπή υψηλή. Επί 
RIsT σε CR η PFs ήταν υψηλότερη.58 Επομένως χρει-
άζονται τυχαιοποιημένες μελέτες για να αποφασιστεί η 
ένταση του σχήματος, που φαίνονται να εδραιώνονται 
στις οξείες λευχαιμίες ακόμη και σε παιδιά.59-62

Συνυπάρχουσες παθήσεις 
Δείκτης συνυπάρχουσας νοσηρότητας 
(Charlson Comorbitidy Index [CCI]) 

η ένταση του σχήματος προετοιμασίας συμβάλλει στην 
αντιλευχαιμική δράση, αλλά δυστυχώς και στην τοξικό-
τητα. με την καλύτερη κατανόηση της δράσης του μο-
σχεύματος κατά της λευχαιμίας, η επιλογή του σχήματος 
προετοιμασίας εξατομικεύεται, λαμβάνοντας υπόψιν και 
τα χαρακτηριστικά του ασθενούς (ηλικία, συνυπάρχου-
σα νοσηρότητα, κατάσταση ικανότητας,υπερφόρτωση με 
σίδηρο),63-65 με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότη-
τα με τη μικρότερη δυνατή τοξικότητα σε κάθε ασθενή.

ο δείκτης νοσηρότητας CCI χρησιμοποιήθηκε ως 
προγνωστικός δείκτης θνητότητας διαφόρων χρόνιων 
παθήσεων συμπεριλαμβανομένων και συμπαγών όγκων. 
η αρνητική επιρροή της νοσηρότητας στους ασθενείς με 
καρκίνο οφειλόταν στην ύπαρξη χρόνιας νόσου και τις 
αλληλεπιδράσεις της με τον καρκίνο ή τη θεραπεία του. 
Επομένως η βαρύτητα της συνυπάρχουσας νόσου καθό-
ριζε και τη βαρύτητα της τοξικότητας της θεραπείας του 
καρκίνου και την ανοχή του ασθενούς, οπότε το προσ-
δόκιμο ζωής επηρεαζόταν αρνητικά από συγκεκριμένες 
θεραπείες.

ο δείκτης νοσηρότητας έχει χρησιμοποιηθεί και στον 
τομέα της αλλογενούς μεταμόσχευσης με επιτυχή πρό-
βλεψη της θνητότητας από τη μέθοδο λόγω συνυπαρχου-
σών παθήσεων. για να γίνει πιο αποτελεσματικός στους 
συγκεκριμένους ασθενείς προτάθηκε από τους sorror et 
al66 ένας νέος δείκτης (Haematopoietic Cell Transplanta-
tion Comorbidity Index, HCT-CI) εξειδικευμένος ώστε να 
προβλέπει τον κίνδυνο από τη μεταμόσχευση. ο ρόλος 
του είναι κρίσιμος στην εφαρμογή των HCT με ελαττωμέ-
νης ισχύος προπαρασκευαστικό σχήμα, γιατί περιλαμβά-
νονται ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με συνυπάρχουσες 
παθήσεις. ο νέος HCT-CI αποδείχθηκε πιο ευαίσθητος, 
επειδή ενσωμάτωσε 62% των ασθενών σε score >0 και 
προέβλεψε καλύτερα την επιβίωση.

Oι μελέτες των sorror και συν.67,68 που έλαβαν υπ’ 

Συγκριτικές Μελέτες
η απόφαση για επιλογή ενός σχήματος προετοιμασίας 

μΑ ή RIC σε ασθενείς με λευχαιμία στηρίζεται σε χαρα-
κτηριστικά των ασθενών και τη φάση νόσου προμεταμο-
σχευτικά. ςε συγκριτική μελέτη του ΕΒμτ σε ασθενείς 
με μDs και βλάστες στο μυελό <10%: 1) οι 614 έλαβαν 
μΑ προπαρασκευαστικό σχήμα, 2) οι 104 μΑ + άλλη 
χημειοθεραπεία, 3) οι 126 RIC με βάση τη Fludarabine, 
4) αμιγώς ανοσοκατασταλτικό οι 34 ασθενείς. H TRM 
των 100 ημερών ήταν 25% στα υπερεντατικοποιημένα, 
με αναμενόμενη μικρότερη υποτροπή. η TRM στα 7 έτη 
ήταν στο 25% και για τα μΑ και RIC σχήματα.53

ςυγκρίθηκαν μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς με μDs με 
ελαττωμένης ισχύος προπαρασκευαστικό σχήμα (RIC) 
και μη μυελοκατασταλτικό (μΑ), 1448 vs. 3731 από 217 
κέντρα.33 Δεν υπήρχε διαφορά DFs, Os μεταξύ RIC και 
μΑ, ενώ αντίθετα τα αμιγώς ανοσοκατασταλτικά (ΝμΑ) 
είχαν χειρότερη έκβαση. η υψηλότερη ισχύς του σχήμα-
τος συνδυασμένη με την αντιλευχαιμική δράση βελτιώνει 
την έκβαση. μελέτη ανέλυσε τα αποτελέσματα 550 RIC-
HCT σε ασθενείς με μDs που έλαβαν διάφορα σχήματα 
βασισμένα σε Fludarabine και έδειξε ότι η ολική επιβί-
ωση ήταν 39%, η υποτροπή 29% και η TRM 31% χωρίς 
αυξανόμενη επίπτωση αυξανόμενης της ηλικίας >40 έτη 
έως και άνω των 65 ετών.28 Προκύπτει ότι η RIC-HCT 
είναι αποτελεσματική και εφικτή ακόμη και σε μεγάλες 
ηλικίες των ασθενών με μDs.54

ςτην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία η δράση του 
μοσχεύματος έναντι της λευχαιμίας (GvL) είναι αμφι-
λεγόμενη. Αναδρομική πολυκεντρική μελέτη από το 
CIBMTR εξέτασε την έκβαση της HCT μετά από RIC (93 
ασθενείς) ή MA (1428 ασθενείς) για αντιμετώπιση ALL 
σε CR1/CR2. τα RIC σχήματα περιλάμβαναν busulfan 
≤9mg/kg, χαμηλή δόση TBI, melphalan ≤150mg/m2 και 
άλλους παράγοντες. τα μΑ σχήματα είχαν ως βάση κυ-
ρίως την τΒι και την κυκλοφωσφαμίδη. οι ασθενείς που 
έλαβαν RIC ήταν μεγαλύτερης ηλικίας (48 έναντι 28, p 
<.001). η ένταση του σχήματος προετοιμασίας δεν είχε 
στατιστική σημασία, επισημαίνοντας τους παράγοντες 
οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για την επι-
λογή του σχήματος.55

μεγάλη αναδρομική μελέτη από το ΕΒμτ αφορά σε 
576 ενήλικες ασθενείς με ALL ηλικίας ≥45 ετών σε CR1/
CR2 που υποβλήθηκαν σε HCT μετά από RIC (127) ή 
MA (449) και δότες ιστοσυμβατούς αδελφούς. H 2ετής 
TRM ήταν 29% (μΑ) έναντι 21% (RIC) (p=.03) και η 
υποτροπή 31% (μΑ) έναντι 47% (RIC) (p<.001). η 2ετής 
DFs ήταν 38% (μΑ) έναντι 32% (RIC) (p=.07). Έτσι πα-
ρά την ανάγκη για προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, 
φαίνεται ότι η RIsT είναι μία εφικτή επιλογή σε ασθενείς 
με ALL σε πλήρη ύφεση και αυξημένο κίνδυνο θνητότη-
τας μετά από μΑ.56 Επίσης η ανασκόπηση των Mohty 
et al βασισμένη στην αγγλική βιβλιογραφία για τη θέση 

του σχήματος προετοιμασίας, παρουσία ενεργού νόσου, 
έχει σημαντικό ρόλο. το σχήμα προετοιμασίας θα πρέ-
πει να έχει επαρκή αντιλευχαιμική δράση εξασφαλίζοντας 
έλεγχο της πρωτοπαθούς νόσου, ώστε να υπάρξει επαρ-
κής χρόνος για άνοση απάντηση και ανάπτυξη της GvL. 

Σχήματα προετοιμασίας ανάλογα με την ένταση7

- μη-μυελοαφανιστικάι σχήματα προετοιμασίας (τΒι 
2Gy, FlagIDA < FluCy, Flu-Melphalan140mg/m2 <Flu-
TBI 2Gy.

- Ελαττωμένης ισχύος προπαρασκευαστικά σχήμα-
τα (Thiotepa-Cy < Flu-Melphalan 180mg/m2, Flu-
Busulfan 8mg-ATG < Thiotepa-Melphalan-ATG.

Προπαρασκευαστικά σχήματα σε οξείες 
λευχαιμίες και σε μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα

Ενώ σε ασθενείς με AML σε CR1 ή CR2 με ΝμΑ ή 
RIC σχήματα αναφέρεται μακρά DFs 35-55%, σε ασθε-
νείς με ανθεκτική/ενεργή νόσο η DFs είναι μόλις 15-
25%.39-41 Oι shimoni et al βρήκαν διαφορές μεταξύ των 
σχημάτων με βάση τη fludarabine, όταν συνδυάζονταν 
με Busulfan ή Melphalan (FB/FM). To FB είχε καλύτε-
ρη Os 72% vs 36% του FM σε μυελικές κακοήθειες, λό-
γω υψηλής θνητότητας του FM42.

τα αποτελέσματα των διαφόρων RIC σχημάτων σε 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα είναι28,29,43:
 1) Fludarabine, Busulphan, (BU-FLU): DFs 38-66% 

1ετής TRM 5-32% 
 2) ςτοχευμένη Fludarabine, Busulphan, BU (900mg/ml) 

+ FLU: DFs 35% TRM 24% 
 3) FLU + Melphalan 140-180 mg/m²: DFs 66% TRM 

20% 
 4) 2 Gy ± FLU: DFs 28% TRM 32-41%.

Ασθενείς με μDs (192), 45% με δευτερογενή AML, 
υποβλήθηκαν σε HCT μετά RIC (φλουνταραμπίνη, βου-
σουλφάνη, alemtuzumab) από μη συγγενή δότη (77%) ή 
ιστοσυμβατό αδελφό (23%). το 26% ήταν ασθενείς χα-
μηλού κινδύνου. η 5ετής Os και DFs ήταν 42% και 33% 
αντίστοιχα. Επίσης καταδείχθηκε η προγνωστική αξία 
του IPss (Os: χαμηλού 75%, ενδιάμεσου-1: 48%, AML 
46% ενώ τα υψηλού κινδύνου 0%) και WHO (RARs: 
57%, RAEB 23%). Oι ασθενείς άνω των 60 ετών είχαν 
τη χειρότερη έκβαση. καλύτερη DFs επιτεύχθηκε σε 
AML (39%) και ενδιάμεσου-1 (36%) σε σχέση με ενδι-
άμεσου-2 (18%) και υψηλού κινδύνου (0%) κατά IPss. 
η TRM ανήλθε σε 23% και η έκβαση απέβη ίδια σε με-
ταμοσχεύσεις από συγγενείς και μη συγγενείς δότες.44

Προσπάθειες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

σε ανθεκτική νόσο έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. οι 
schmid et al χρησιμοποίησαν μία στρατηγική με προθε-
ραπεία fludarabine, high-dose cytarabine και amsacrine, 
ακολουθούμενη άμεσα από RIC- HCT και προφυλακτι-
κές εγχύσεις λεμφοκυττάρων του δότη σε 77 ασθενείς με 
υψηλού κινδύνου AML ή MDs. ςτο FLAMsA - RIC με 
μη συγγενή δότη η TRM ήταν 28% και η 3ετής DFs και 
Os 45%.45 με αυτή τη στρατηγική, 44 ασθενείς με ενερ-
γό νόσο πέτυχαν 2-ετή LFs 48% και Os 51%, ενισχύο-
ντας την άποψη ότι χρειάζεται μείωση του φορτίου νόσου 
και ενίσχυση της GvL.45 Άλλες ομάδες έχουν ενσωματώ-
σει στα πρωτόκολλα προετοιμασίας immunoconjugates 
(gemtuzumab ozogamicin) ή ραδιοσεσημασμένα μο-
νοκλωνικά σντισώματα (131I-labeled CD45 antibody)46 
με σκοπό τη στοχευμένη δράση στα λευχαιμικά κύττα-
ρα, ενώ άλλοι έχουν χρησιμοποιήσει νέους παράγοντες 
(clofarabine, treosulfan) ή χαμηλές δόσεις 5-azacytidine 
μετα-μεταμοσχευτικά με στόχο τη μείωση της υποτρο-
πής. Νέα RIC σχήματα αφορούν τους συνδυασμούς 
Treοsulfan ή Clofarabine με Fludarabine. Ένα νέο σχήμα 
που περιλαμβάνει clofarabine, busulfan και ATG έλαβαν 
30 ασθενείς με λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 
και η 1y PFs ήταν 57% και η TRM 33%, στη δε AML 
69% vs 43% στην ALL.47 Από το MD Anderson σε προ-
οπτική μελέτη φάσης ιι, μελετήθηκε σε 51 ασθενείς, ηλι-
κίας 36 ετών, ένα νέο σχήμα μειωμένης τοξικότητας με 
clofarabine 40mg/m2 και busulfan iv άπαξ ημερησίως για 
4 ημέρες (φαρμοκοκινητικά ελεγμένη δόση, AUC 4000-
5500μμ). οι ασθενείς έπασχαν από ALL (CR1 30, CR2 
13, nonCR 8). με διάστημα παρακολούθησης 14 μή-
νες, η επιβίωση στο 1 έτος ήταν 67%, η DFs 54% και η 
TRM 32%.48 ςε 60 ασθενείς (μελέτη φάσης 2) χορηγή-
θηκε Treosulfan 30-42gr/m²)+ Fludarabine 150mg/m². η 
TRM ήταν 8% με DFs 58%.49

Δημοσιεύτηκε ένα νέο non-TBI based πρωτόκολλο με 
συνδυασμό fludarabine/carmustine/thiotepa για αιματο-
λογικές κακοήθειες που χρήζουν ενισχυμένη δράση στο 
κΝς και δεν είναι κατάλληλοι για μΑ. ςε προοπτική με-
λέτη 30 ασθενών μέσης ηλικίας 60 (42-70) ετών χορηγή-
θηκε ως σχήμα προετοιμασίας fludarabine, carmustine, 
thiοtepa, GvHD προφύλαξη με κυκλοσπορίνη και χαμη-
λές δόσεις alemtuzumab. η 2ετής Os ήταν 52%, DFs 
39%, TRM 31%.50 Από το Chicago51 εφαρμόστηκε επί-
σης ένα πρωτόκολλο με fludarabine σε συνδυασμό με 
μυελοαφανιστικές δόσεις busulfan iv (μΑ με ελαττω-
μένη τοξικότητα) σε ασθενείς με αιματολογικές κακοή-
θειες συμπεριλαμβανομένου και AML με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα (DFs 31-70%, TRM 10-19%). Επίσης 
από τους Mohty et al προτάθηκαν σχήματα ελαττωμέ-
νης τοξικότητας που περιλαμβάνουν μικρότερες δόσεις 
Busulfan+Fludarabine και φαίνονται αποτελεσματικά.52
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πίνακας

Συνυπάρχουσα 
Νοσηρότητα

Ορισμοί Νοσηρών Καταστάσεων που 
περιλαμβάνονται στο νέο HCT-CI

HCT-CI 
εκτιμούμενα 

scores

Αρχικά CCI scores

Αρρυθμία Κολπική μαρμαρυγή ή πτερυγισμός, σύνδρομο 
νοσούντος φλεβοκόμβου, κοιλιακές αρρυθμίες

1 0

Καρδιακές παθήσεις ‡ Στεφανιαία νόσος,§ συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, ή κλασμα 
εξώθησης ≤50%

1 1

Φλεγμονώδεις νόσοι 
εντέρου

Νόσος Crohn ή ελκώδης κολίτιδα 1 0

Διαβήτης Απαιτείται ινσουλινοθεραπεία ή θεραπεία με 
υπογλυκαιμικά δισκία και όχι μόνο δίαιτα

1 1

Αγγειακές εγκεφαλικές 
νόσοι

Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή αγγειακό 
εκεφαλικό επεισόδιο

1 1

Ψυχιατρικές διαταραχές † Κατάθλιψη ή άγχος που απαιτούν ψυχιατρική 
συμβουλή ή θεραπεία

1 Δεν 
συμπεριλαμβάνεται

Ηπατική νόσος, ήπια ‡ Χρόνια ηπατίτιδα, χολερυθρίνη > UlN εώς  
1.5× UlN, ή AST/AlT > UlN εώς 2.5× UlN

1 1

Παχυσαρκία † Δείκτης μάζας σώματος >35 Kg/m2 1 Δεν 
συμπεριλαμβάνεται

Λοίμωξη † H οποία απαιτεί συνέχεια της αντιμικροβιακής 
αγωγής μετά τη μέρα 0

1 Δεν 
συμπεριλαμβάνεται

Ρευματολογικά  
νοσήματα

ΣΕΛ, ΡΑ, Πολυμυοσίτιδα, Μικτή νόσος  
συνδετικού ιστού, Ρευματική πολυμυαλγία

2 1

Πεπτικό έλκος Απαιτούμενη θεραπεία 2 1

Μέτρια/Σοβαρή Νεφρική 
Ανεπάρκεια ‡

Κρεατινίνη ορού >2 mg/dl, ή διάλυση,  
ή προγενέστερη μεταμόσχευση νεφρού

2 2

Μέτρια Πνευμονική 
νόσος‡

Dlco και/ή FEV1 66%-80%, ή δύσπνοια  
σε μικρή δραστηριότητα 

2 1

Προγενέστερος Συμπαγής 
Όγκος ‡

Θεραπεία στο ατομικό αναμνηστικό, 
αποκλείονται οι κακοήθειες δέρματος  
πλην του μελανώματος

3 2

Βαλβιδοπάθεια καρδιάς Εκτός πρόπτωσης μιτροειδούς 3 0

Σοβαρή Πνευμονική 
νόσος ‡

Dlco και/ή FEV1 ≤65%, ή δύσπνοια σε ηρεμία,  
ή απαιτούμενη χορήγηση οξυγόνου

3 1

Μέτρια/Σοβαρή Ηπατική 
νόσος ‡

Κίρρωση ήπατος, χολερυθρίνη >1.5× UlN,  
ή AST/AlT >2.5×UlN

3 3

όψιν τον δείκτη συννοσηρότητας σε μεταμόσχευση αι-
μοποιητικών κυττάρων (ηCT-CI) ανέδειξε τέσσερις προ-
γνωστικές ομάδες, τόσο σε μυελοκατασταλτικές όσο και 
ελαττωμένης ισχύος μεταμοσχεύσεις, οι οποίες συγκρί-
θηκαν μεταξύ τους στις 4 ομάδες HCT-CI. ςε όλες τις 
RIC-HCT αναφέρθηκε υψηλότερη υποτροπή και μικρό-
τερη περιμεταμοσχευτική θνησιμότητα. Eπομένως, η Os 
και η DFs ήταν παρόμοιες για RIC/MA ανάλογα με την 
ομάδα συννοσηρότητας. τη μεγαλύτερη TRM είχαν οι 
ασθενείς με HCT-CI ≥3 και με μΔς ενδιάμεσου ή υψη-
λού κινδύνου.

ο HCT-CI αποτελεί αξιόπιστο δείκτη που έχει προ-
γνωστική αξία ως προς τη συχνότητα της TRM και επιβε-
βαιώθηκε σε πολλές μελέτες ανεξάρτητα από την ηλικία 
ή τη νόσο.69 ςε HCT-CI >3 η επιβίωση ήταν 20-30%, σε 
σχέση με 70-90% σε HCT-CI 0. μελέτη σε ασθενείς με 
AML/MDs έδειξε ότι η 2-ετής Os ήταν 70 και 78% αντί-
στοιχα μετά μη μυελοαφανιστικό και μυελοαφανιστικό 
σχήμα σε ασθενείς με HCT-CI 0 και νόσο χαμηλού κιν-
δύνου.70 ςε μελέτη του RIC σχήματος FLU-BU-ATG φά-
νηκε ότι η TRM επηρεάστηκε από τον HCT-CI >3 (27% 
vs 18%) και όχι από την ηλικία ή τύπο δότη. Αντίθετα, 
μετά το μυελοαφανιστικό σχήμα FLU/BU4, ο HCT-CI 
δεν μπόρεσε να προβλέψει την TRM, αν και οι ασθενείς 
χωρίς συννοσηρότητα έδειξαν βελτιωμένη επιβίωση.71 η 
2-ετής επιβίωση σε πρόσφατη μελέτη του sorror που είχε 
4 ομάδες κινδύνου υπολογίζοντας συγχρόνως το HCT-CI 
και το κarnofsky performance status ήταν οs 68%, 58%, 
41% και 32% για τις 4 ομάδες αντίστοιχα.72 ςτη διερεύ-
νηση της συσχέτισης HCT-CI με την Os σε 377 ασθενείς 
που διακομίσθηκαν σε μονάδα εντατικής θεραπείας εντός 
100 ημερών από HCT προέκυψαν 4 ομάδες με Os ενός 
έτους 22% για HCT-CI 0-1, 17%-18% για 2-3 και 9% για 
HCT >4. Όταν οι ασθενείς είχαν HCT-CI >2, είχαν μεγα-
λύτερη θνητότητα στη μονάδα. καλοί προγνωστικοί πα-
ράγοντες ήταν η διακομιδή κατά το προπαρασκευαστικό 
σχήμα και η RIsT.73

ςτην πιο πρόσφατη μελέτη του sorror (JCO.2014) 
συνδυάσθηκε η ηλικία και η συννοσηρότητα σε 3033 
ασθενείς από 5 κέντρα. Όσοι είχαν ηλικία ≥40 ετών, 
έπαιρναν προσαύξηση 1 βαθμού στον HCT-CI. Ασθενείς 
με τη σύνθετη διαβάθμιση και score 0-2 είχαν συγκρίσι-
μη TRM ανεξάρτητα από προπαρασκευαστικό σχήμα. οι 
υπόλοιποι με score 3-4 και ≥5 είχαν μεγαλύτερη TRM σε 
μΑ συγκριτικά με ΝμΑ.74 ςε 812 ασθενείς μελετήθηκαν 
συνθετικά 16 παράμετροι προερχόμενοι από HCT-CI και 

ΕΒμτ score, που από μόνα τους δεν είχαν μεγάλη προ-
γνωστική αξία και κατέληξαν σε 3 ομάδες κινδύνου με 
διετή TRM 8% vs 17% vs 38%.75

η έρευνα συνεχίζεται, ο HCT-CI συσχετίζεται με την 
ανάπτυξη GVHD και τα συμπεράσματά της μένει να απο-
δειχθεί προς όφελος των ασθενών.76 οι ορισμοί της συνυ-
πάρχουσας νοσηρότητας καθώς και αντίστοιχος βαθμός 
στην κλίμακα του HCT-CI φαίνονται στον πίνακα.

Επίλογος
η αποτελεσματικότητα της HCT επηρεάζεται σημα-

ντικά από την επιλογή του σχήματος προετοιμασίας, αλ-
λά και από άλλους παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά 
του ασθενούς (ηλικία, συνυπάρχουσα νοσηρότητα, κα-
τάσταση ικανότητας), ο τύπος και η φάση νόσου, ο δό-
της και η πηγή μοσχεύματος, το είδος της προφύλαξης 
κατά της νόσου του μοσχεύματος κατά του ξενιστή και η 
υποστηρικτική αγωγή. Δεδομένης της υψηλής θνητότη-
τας μετά από μΑ σχήματα προετοιμασίας σε μεγαλύτε-
ρης ηλικίας ασθενείς και σε ασθενείς με συνυπάρχουσα 
νοσηρότητα, η επιλογή συνήθως από τα περισσότερα 
κέντρα είναι η χορήγηση ΝμΑ ή RIC σχήματος προε-
τοιμασίας σε ασθενείς ηλικίας >50-55 ετών και/ή score 
συνυπάρχουσας νοσηρότητας HCT-CI ≥3. H εφαρμογή 
τους επέτρεψε τη διενέργεια HCT με ελαττωμένη TRM 
αλλά μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής. οι ασθενείς που 
πάσχουν από οξεία λευχαιμία με χαμηλό κίνδυνο θνη-
τότητας και έχουν ένδειξη μεταμόσχευσης αλλογενών 
αιμοποιητικών κυττάρων λαμβάνουν μυελοαφανιστικό 
σχήμα προετοιμασίας το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη 
πιθανότητα ίασης. Έως σήμερα δεν υπάρχουν μΑ σχή-
ματα με καλύτερη αποτελεσματικότητα από το TBI-Cy 
και BuCy2, με πιθανή υπεροχή του πρώτου στην οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία. Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικί-
ας, με ελαττωμένη κατάσταση ικανότητας και παρουσία 
συνυπάρχουσας νοσηρότητας (HCT-CI >2), λαμβάνουν 
σχήματα ελαττωμένης τοξικότητας ή μη μυελοαφανιστι-
κά, εφόσον η νόσος είναι σε πλήρη ύφεση, καθώς τα πο-
σοστά υποτροπής παρουσία ενεργού νόσου είναι υψηλά 
και η έκβαση δυσμενής. Επί πολυθεραπευμένων ασθενών 
με νοσήματα ευαίσθητα στη δράση του μοσχεύματος με 
χρόνια πορεία, που αφήνουν χρονικό περιθώριο για τη 
δράση του μοσχεύματος κατά της κακοήθειας λαμβάνουν 
σχήματα ελαττωμένης τοξικότητας με ενσωμάτωση νεό-
τερων βιολογικών θεραπειών.
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Selection of conditioning regimen. The role of age and comorbidities
by Ioanna sakellari

Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation, Papanikolaou General Hospital, 
Thessaloniki, Greece

ΑBsTRACT: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HCT) has been a curative therapy for 
hematologic malignancies and a variety of non-malignant disorders. Allogeneic HCT has two major im-
mune barriers: a) Host vs the Graft (HVG) alloreaction that may cause engraftment failure, and b) Graft 
vs Host (GVH) alloreaction that may cause GVH disease. Thus, the conditioning regimen along with 
the post-transplant immunosuppresion form the basis for a successful HCT. Conventional or “classic” 
HCT cannot be used for patients >50-60 years old, due to increased in (TRM). In patients >45-50, TRM 
can be 32%-41% in general, but it can reach 70% in advanced phase. If we consider that the median pa-
tient age at diagnosis of certain diseases vary from 65 to 70 years of age, it is, therefore, concluded that 
only a minority of patients would undergo a conventional HCT. It is therefore contra-indicated for older 
individuals who are mainly at risk of developing other comorbitidies. The assessment of a hematopoi-
etic stem cell transplant (HCT)-specific comorbidity index (HCT-CI) has been developed to predict the 
risk of TRM in patients undergoing allogeneic HCT. The HCT specific comorbitidy index (HCT-CI) has 
been shown to be an effective marker to determine the risk of TRM regardless of patient age and dis-
ease status. Further, the HCT-CI has been consolidated with various disease-specific and patient-specif-
ic risk factors to refine assignments of patients to the appropriate HCT setting. As a potential solution 
to the problems of excessive regimen – related toxicity, the reduced intensity or non myeloablative al-
lografts were introduced in the mid-1990s even in patients of older age with morbidities. They were not 
otherwise eligible for conventional HCT because they could not bear any additional organ toxicity. Each 
transplant procedure which includes a non-myeloablative preparative regimen is characterized as allo-
geneic transplantation with reduced intensity conditioning (RIC) regimen (Reduced Intensity stem Cell 
Transplantation, RIsT). The conventional HCT retains its role but the RIsT has led to expand the patient 
population to older ages and patients with comorbidities. The advantages comparing the two procedures 
depend on the disease, its phase and the clinical condition of the patient, taking into consideration age 
and comorbidities. In addition, RIsT has enabled the role of HCT in certain diseases to be reevaluated. 
There are major differences among malignant diseases in terms of their sensitivity to the graft versus 
malignancy effect and actually to the RIsT. Recent developments have created a realistic perspective of 
individualized therapeutic management in older patients, as “one-size-fits-all” transplantation is not fur-
ther performed. Through the designing of transplant strategy it remains mandatory to identify patients of 
higher risk of TRM and consequently tailor the most appropriate treatment approach. Ongoing studies 
are addressing prospective validation of the HCT-CI. Reduced intensity conditioning regimens are het-
erogeneous with regards to dose of chemotherapy and radiotherapy and degree of immunosuppression 
regimens. The reduced intensity regimens suffer from the same limitations compared to conventional 
ones such as relapse, GVHD, TRM. Given that the rate of relapse depends on the disease or the inten-
sity of the conditioning regimen it seems obligatory that the choice of the regimen should be based on 
the severity and resistance of the disease. Novel agents and strategies aimed at improving disease free 
survival and lowering relapse are currently under investigation.
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Νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή: Παθοφυσιολογία, 
κλινική εικόνα, πρόληψη και αντιμετώπιση

Δέσποινα Μαλλουρή1, Ιωάννα Σακελλάρη2

ΠΕριληψη: η νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή αποτελεί τη σοβαρότερη επιπλοκή μετά από 
μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων και παραμένει η σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας 
και θνητότητας. Χαρακτηρίζεται ως οξεία ή χρονία ανάλογα με το χρόνο εμφάνισης της και τα κλινικά 
συμπτώματα και σημεία. οφείλεται στην αλλο-αντιδραστικότητα των τ-λεμφοκυττάρων του δότη. η 
συχνότητά της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με σημαντικότερο το βαθμό και το είδος της HLA 
ασυμβατότητας. τα ποσοστά επίπτωσης που αναφέρονται στη βιβλιογραφία κυμαίνονται από 10-80% 
για την οξεία νόσο, με εκδήλωση συνήθως 2-3 εβδομάδες μετα-μεταμοσχευτικά και 30-70% για την 
χρόνια, η οποία εμφανίζεται συνήθως 4-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. η διάγνωση της οξείας νόσου 
είναι κυρίως κλινική. το συχνότερα προσβαλλόμενο όργανο είναι το δέρμα και ακολουθεί το πεπτικό 
σύστημα (ιδιαίτερα ο εντερικός σωλήνας) και το ήπαρ. η χρόνια νόσος εμφανίζει χαρακτηριστικά αυ-
τοάνοσων νοσημάτων, όπως το σκληρόδερμα, το σύνδρομο sjögren, η πρωτοπαθής χολική κίρρωση, η 
αποφρακτική βρογχιολίτιδα, άνοσες κυτταροπενίες και χρόνια ανοσοανεπάρκεια. τα συμπτώματα εμ-
φανίζονται συνήθως στα πρώτα 3 χρόνια και συχνά προηγείται οξεία νόσος. μπορεί να εντοπίζεται σε 
έναν ιστό ή όργανο, αλλά και σε πολλαπλά και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική νοσηρότητα και ανα-
πηρία: προσβολή αρθρώσεων, διαταραχές όρασης, τελικού σταδίου πνευμονική νόσο και σημαντική 
ανοσοανεπάρκεια. η προφύλαξη για τη νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή, διατηρώντας παράλ-
ληλα επαρκή αντί-λευχαιμική δράση του μοσχεύματος, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έκβα-
ση της μεταμόσχευσης και τη μείωση της θνητότητας. Παρά την πρόοδο όσον αφορά στην κατανόηση 
της παθοφυσιολογίας και την εισαγωγή στοχευμένων θεραπειών στην αντιμετώπισή της, τα κορτικο-
στεροειδή παραμένουν η βασική θεραπεία αντιμετώπισης τόσο της οξείας όσο και της χρόνιας νόσου. 
τα κορτικοστεροειδή επιτυγχάνουν σταθερή απάντηση στο 40-50% των ασθενών που παρουσιάζουν 
τη νόσο. Παρά τη συνεχή έρευνα, η αντιμετώπιση της κορτικο-άντοχης νόσου δεν είναι τεκμηριωμένη, 
συνίσταται από διάφορους ανοσοκατασταλτικούς και ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες, χωρίς όμως 
ικανοποιητική ή μακρά ύφεση και με δυσμενή πρόγνωση.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττά-

ρων (alloHCT) αποτελεί θεραπεία η οποία προσφέρει τη 
δυνατότητα ίασης σε ασθενείς με αιματολογικές κακοή-
θεις ή μη κακοήθεις νόσους. η αποτελεσματικότητά της 
κατά των αιματολογικών κακοηθειών στηρίζεται όχι μό-
νο στο σχήμα προετοιμασίας, αλλά και στην ανοσολογι-

κή δράση του μοσχεύματος κατά της κακοήθους νόσου 
(graft versus tumor effect, GvL). η δράση αυτή οφείλε-
ται κυρίως στα τ-κύτταρα του δότη, τα οποία, ωστόσο, 
στοχεύουν και τους υγιείς ιστούς του λήπτη και μπορούν 
να προκαλέσουν νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενι-
στή (graft versus host disease, GvHD).

Ιστορική αναδρομή
κατά τη διενέργεια των πρώτων μεταμοσχεύσεων αλ-

λογενών αιμοποιητικών κυττάρων σε ανθρώπους (1957, 
Thomas et al), οι ασθενείς με δότες άλλους από μονοζυ-

γωτικούς διδύμους εκδήλωναν μία δευτερογενή νόσο με 
προσβολή του δέρματος, εντέρου και ήπατος. οι κλινι-
κές αυτές εκδηλώσεις έμοιαζαν με αυτές που αναπτύσ-
σονταν σε ποντίκια μετά από μεταμόσχευση αλλογενών 
σπληνικών κυττάρων ή σε παιδιά με ανοσοανεπάρκεια 
μετά από μεταγγίσεις αίματος. η νόσος αυτή ονομάστηκε 
νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή. το 1966 ο Billingham 
πρότεινε τρεις βασικές αρχές για την ανάπτυξη GvHD: 
το μόσχευμα πρέπει να περιέχει ανοσολογικά ικανά κύτ-
ταρα, ο λήπτης πρέπει να αδυνατεί να απορρίψει τα με-
ταμοσχευμένα κύτταρα και ο λήπτης πρέπει να εκφράζει 
ιστικά αντιγόνα τα οποία απουσιάζουν στο δότη.1 

Παθοφυσιολογία
η GvHD οφείλεται στην αλλοαντιδραστικότητα των 

τ λεμφοκυττάρων του δότη σε γενετικά καθοριζόμε-
να αντιγόνα στα κύτταρα του λήπτη. οι πιο σημαντικές 
πρωτεΐνες είναι τα human leukocyte antigens (HLAs) τα 
οποία παρουσιάζουν πολυμορφισμούς και κωδικοποιού-
νται από το σύστημα μείζονος ιστοσυμβατότητας (major 
histocompatibility complex, MHC). τα αντιγόνα ιστοσυμ-
βατότητας τάξης ι (Α, Β, C) εκφράζονται σε σχεδόν όλα 
τα εμπύρηνα κύτταρα του σώματος. τα αντιγόνα ιστο-
συμβατότητας τάξης ιι (DR, DQ, DP) εκφράζονται στα 
αιμοποιητικά κύτταρα (Β κύτταρα, δενδριτικά και μο-
νοκύτταρα), αλλά η έκφραση τους επάγεται και σε άλλα 
κύτταρα μετά από φλεγμονή ή βλάβη. η εμφάνιση και 
η βαρύτητα της GvHD είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
βαθμό ιστοσυμβατότητας μεταξύ λήπτη και δότη. κα-
τάλληλοι δότες θεωρούνται οι συμβατοί ως προς HLA 
A, B, C, DRB1 (8/8), ενώ σε μεταμοσχεύσεις με αλλο-
γενές ομφαλικό αίμα αποδεκτή συμβατότητα θεωρείται 
εκείνη με 4/6 (A, B, DRB1).

Παρά την HLA-συμβατότητα, περίπου 40% των ασθε-
νών με HLA ταυτόσημους αδελφούς δότες παρουσιάζουν 
κλινικά σημαντική οξεία GvHD. Αυτό οφείλεται σε γενε-
τικές διαφορές οι οποίες εδράζονται εκτός της HLA θέσης 
και κωδικοποιούν τα αντιγόνα ελάσσονος ιστοσυμβατό-
τητας. μερικά αντιγόνα ελάσσονος ιστοσυμβατότητας, 
όπως τα HY και HA-3, εκφράζονται σε όλους τους ιστούς 
και αποτελούν στόχους τόσο για τη GvHD αλλά και τη 
δράση του μοσχεύματος κατά της κακοήθειας. Άλλα, όπως 
τα ηΑ-1 και ηΑ-2, εκφράζονται κυρίως στα αιμοποιητι-
κά κύτταρα (συμπεριλαμβανομένων και των κακόηθων 
κυττάρων) και θα μπορούσαν να επάγουν ισχυρή αντι-
λευχαιμική δράση με περιορισμένη GvHD.2 Πολυμορ-
φισμοί κυτταροκινών στο δότη και στο λήπτη (οι οποίες 
εμπλέκονται στο καταρράκτη κυτταροκινών στη παθο-
φυσιολογία της GvHD) αποτελούν παράγοντες κινδύνου. 
Πολυμορφισμοί των TNFa, IL10 και IFNγ έχουν συσχε-
τιστεί με την GvHD σε μελέτες, καθώς και γενετικοί πο-
λυμορφισμοί πρωτεϊνών που σχετίζονται με την έμφυτη 

ανοσία (υποδοχείς τLRs, NLRs).3 ςυνεπώς μελλοντικές 
στρατηγικές αναζήτησης κατάλληλου δότη θα στηρίζο-
νται πιθανώς τόσο σε HLA, όσο και non-HLA γενετικούς 
παράγοντες, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τον σημαντι-
κό περιορισμό στους δότες που πιθανό θα επιφέρουν.

Παρά την πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες στο πεδίο 
της alloHCT, η GvHD παραμένει σημαντική αιτία νο-
σηρότητας και θνητότητας και ο διαχωρισμός της ωφέ-
λιμης δράσης του μοσχεύματος (GvL) από την επιβλαβή 
(GvHD) αποτελεί πρόκληση. ςυνεπώς, η καλύτερη κα-
τανόηση του παθοφυσιολογικού μηχανισμού της και η 
αναγνώριση παραγόντων κινδύνου θα οδηγήσουν σε στο-
χευμένες στρατηγικές αντιμετώπισης της.

Οξεία νόσος του μοσχεύματος  
κατά του ξενιστή (aGvHD)

κλασικά, η ταξινόμηση της νόσου του μοσχεύματος 
κατά του ξενιστή ως οξεία ή χρόνια, βασιζόταν στον χρό-
νο εμφάνισης της μετά τη μεταμόσχευση (πριν την +100 
ημέρα aGvHD και υπεροξεία εφόσον εμφανιζόταν πριν 
την εμφύτευση των πολυμορφοπυρήνων). κλινικά χαρα-
κτηριστικά aGvHD μπορεί να εκδηλωθούν όμως πέραν 
των 3 μηνών (late-onset) κυρίως σε ασθενείς οι οποίοι 
έλαβαν μειωμένης ισχύος σχήμα προετοιμασίας (RIC) ή 
μετά από χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη, και συμ-
πτώματα χαρακτηριστικά της χρονίας νόσου μπορεί να 
παρουσιαστούν πριν από την μέρα 100. Επιπλέον, μερι-
κά σημεία και συμπτώματα είναι κοινά στην οξεία και 
χρόνια νόσο (overlap syndrome). ςυνεπώς η κατάταξη 
της GvHD ως οξεία ή χρόνια πλέον στηρίζεται στα ειδι-
κά σημεία και συμπτώματα παρά στον χρόνο εμφάνισης.4 

η aGvHD συνήθως εκδηλώνεται 2-3 εβδομάδες μετά 
alloHCT και η συχνότητα εμφάνισης της είναι περίπου 
60% σε μεταμοσχεύσεις από HLA πλήρως συμβατούς 
αδελφούς δότες και 80% από μη συγγενείς δότες. η εκ-
δήλωση της σχετίζεται με διάφορους παράγοντες όπως ο 
βαθμός και το είδος HLA-συμβατότητας ασθενούς-δότη, 
η μεγαλύτερη ηλικία, η αλλοανοσοποίηση του δότη και 
το είδος της αντί-GvHD προφύλαξης.5

Παθοφυσιολογία
ςτη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της aGvHD 

ισχύουν δύο σημαντικές αρχές. η πρώτη είναι ότι δεν 
αποτελεί νοσολογική οντότητα, αλλά αντιπροσωπεύει 
μια έντονη ανοσολογική φλεγμονώδη αντίδραση από τα 
λεμφοκύτταρα του δότη τα οποία εγχύονται στον λήπτη 
ενόψει του ξένου περιβάλλοντος το οποίο συναντούν. η 
δεύτερη είναι ότι τα λεμφοκύτταρα του δότη συναντούν 
ένα περιβάλλον το οποίο έχει τροποποιηθεί από την πρω-
τοπαθή νόσο, προγενέστερες λοιμώξεις και το σχήμα 
προετοιμασίας. Ως αποτέλεσμα οι ιστοί παράγουν/εκ-
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κρίνουν μόρια όπως κυτταροκίνες και χημοκίνες και πα-
ρουσιάζουν αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλλησης, 
προάγοντας έτσι την έκφραση υποδοχέων στα αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα (antigen presenting cells, APCs) 
και την παρουσίαση πολυπεπτιδικών πρωτεϊνών (όπως 
αντιγόνα ελάσσονος ιστοσυμβατότητας) στα ανοσολο-
γικά κύτταρα του δότη.6 

η παθοφυσιολογία της οξείας GVHD είναι περίπλοκη, 
αλλά μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις διαδιχικές φάσεις, 
όπως αρχικά πρωτάθηκε από τους Ferrara και συνεργά-
τες: (1) δράση του σχήματος προετοιμασίας (effects of 
conditioning) (2) ενεργοποίηση των τ-λεμφοκυττάρων 
του δότη (afferent phase) και (3) η δρώσα φάση (effector 
phase).7

το σχήμα προετοιμασίας προκαλεί βλάβη στους ιστούς 
και ενεργοποίηση των APCs, όπως τα δενδριτικά (DCs) 
με αποτέλεσμα την έκκριση κυτταροκινών (IL-1, TΝF-a, 
IL-6, IFNγ). οι κυτταροκίνες αυτές επάγουν την έκφραση 
αντιγόνων του δότη HLA class II και μορίων προσκόλλη-
σης (όπως το intracellular adhesion molecule ICAM-1), 
σημαντικών για την αναγνώριση στους ιστούς στόχους 
από τα τ-κύτταρα του δότη. Επιπρόσθετα το σχήμα προ-
ετοιμασίας και κυρίως το μυελοαφανιστικό, προκαλεί 
βλάβες στο επιθήλιο του εντερικού και άλλων βλεννογό-
νων. Αυτό οδηγεί στην μετατόπιση βακτηριακών μορίων 
όπως πολυσακχαριτών στο επιθήλιο του εντερικού σωλή-
να και σύνδεση με pattern recognition receptors (PRRs) 
όπως οι toll like receptors (TLRs) και nucleotide-binding 
oligomerisation domain (NOD) receptors με αποτέλεσμα 
την περαιτέρω έκκριση IL-1 και TΝF-a από τα μακροφάγα. 

μέσω των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων του 
λήπτη (άμεση παρουσίαση αλλοαντιγόνων) και του δό-
τη (έμμεση) ενεργοποιούνται τα τ-κύτταρα του δότη και 
διαφοροποιούνται.

τα ενεργοποιημένα τ-κύτταρα, στη τρίτη φάση της 
GvHD, εκκρίνουν IL-2 και IFNγ, προάγοντας τη δράση 
κυτταροτοξικών τ και Νκ κυττάρων. τα μονοκύτταρα 
εκκρίνουν IL-1 και TΝF-a. η τελική δρώσα φάση έχει 
ως αποτέλεσμα την ιστική βλάβη (δέρμα, έντερο, ήπαρ).8

Διάγνωση aGvHD
η διάγνωση της aGvHD είναι κυρίως κλινική. η εμφά-

νισή της μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό. το συχνότε-
ρα προσβαλλόμενο όργανο είναι το δέρμα και ακολουθεί 
το γαστρεντερικό και το ήπαρ (Martin et al, 1990).9 η 
δερματική aGvHD τυπικά εκδηλώνεται με κηλιδοβλατι-
δώδες εξάνθημα, το οποίο συνήθως εμφανίζεται αρχικά 
στις παλάμες και τα πέλματα και μετά εξαπλώνεται σε 
όλο το δέρμα. ςτις πιο σοβαρές μορφές μπορεί να προ-
σομοιάζει με τοξική επιδερμόλυση, με εκτεταμένη δερ-
ματική συμμετοχή και παρουσία ελκών και φυσαλίδων.10 
η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει φαρμακευτικής, ιο-

γενούς αιτιολογίας εξανθήματα, δερματίτιδες συνέπεια 
της χημειο-ακτινοθεραπείας και το σύνδρομο εμφύτευ-
σης. η ιστολογική διάγνωση δερματικής βιοψίας μπορεί 
να είναι σημαντική για τη διάγνωση σε μη χαρακτηρι-
στικές περιπτώσεις, αλλά δεν θα πρέπει να καθυστερεί 
η θεραπεία σε ασθενείς με τυπική κλινική εικόνα σημα-
ντικής aGvHD. Πρόσφατα, τα υψηλά επίπεδα ελαφίνης 
στο πλάσμα σχετίστηκαν με την βαρύτητα της δερματι-
κής aGvHD και ίσως έχει προγνωστική αξία ως βιοδεί-
κτης στη δερματική νό σο.11

η aGvHD του γαστρεντερικού εκδηλώνεται τυπι-
κά με διάρροια, αλλά μπορεί επίσης να παρατηρούνται 
ναυτία, ανορεξία, απώλεια βάρους και κοιλιακό άλγος. 
η διάρροια μπορεί να είναι μεγάλου όγκου και στη σο-
βαρή νόσο αιματηρή ή με εικόνα ειλεού. η κατά τόπους 
(patchy) προσβολή του εντερικού βλεννογόνου μπορεί να 
μην είναι εμφανής ενδοσκοπικά. ςε ασθενείς με συμπω-
ματολογία ενδεικτική συμμετοχής του ανώτερου γαστρε-
ντερικού, θεωρείται σκόπιμη η διενέργεια ενδοσκόπησης 
τόσο του ανώτερου, όσο και του κατώτερου με λήψη βι-
οψιών. Ωστόσο, σε μια αναδρομική μελέτη φάνηκε ότι 
σε 112 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βιοψίες του ανώτε-
ρου και κατώτερου γαστρεντερικού, ενδεικτικότερη της 
νόσου ήταν η βιοψία από το ορθοσιγμοειδές.12 η ιστο-
λογική διάγνωση δεν θα πρέπει να καθυστερεί τη θερα-
πεία σε ασθενείς με τυπική κλινική εικόνα σημαντικής 
aGvHD. ςε απεικονιστικές εξετάσεις συνήθως οι ασθε-
νείς παρουσιάζουν διάταση του εντέρου, πάχυνση του 
τοιχώματος ή υδραερικά επίπεδα με εικόνα ειλεού.10 η 
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τοξικότητα από φάρ-
μακα, βλεννογονίτιδα και λοιμώξεις.

η aGvHD του ήπατος χαρακτηρίζεται από ίκτερο και 
αύξηση των χολοστατικών ενζύμων. ηπατιτιδική μορφή 
με εκσεσημασμένη αύξηση τρανσαμινασών έχει περιγρα-
φεί σε aGvHD μετά από χορήγηση λεμφοκυττάρων του 
δότη (donor lymphocyte infusion, DLI) και σε μερικούς 
ασθενείς με aGvHD και cGvHD.13-15 μη ειδικά συμπτώ-
ματα όπως εμπύρετο, ανορεξία και ναυτία είναι συνήθη. 
η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την φλεβο-απο-
φρακτική νόσο του ήπατος, ιογενείς λοιμώξεις, φαρμα-
κευτική τοξικότητα και υπερφόρτωση από σίδηρο. ςτην 
κλινική πράξη συχνά ηπατική βιοψία είναι δύσκολο να 
διενεργηθεί λόγω του κινδύνου αιμορραγίας. 

Σταδιοποίηση aGvHD
τα περισσότερα κέντρα στην Ευρώπη χρησιμοποιούν 

τα τροποποιημένα κριτήρια του Glucksberg για την στα-
διοποίηση της aGvHD.16,17 η σταδιοποίηση γίνεται ανά-
λογα με τη βαρύτητα προσβολής του δέρματος (έκταση 
δερματικού εξανθήματος), ήπατος (τιμή χολερυθρίνης 
ορού) και γΕς (όγκος διαρροιών ή προσβολή ανώτερου 
γΕς με ναυτία). η βαρύτητα της κυμαίνεται από grade 

I-IV και σχετίζεται με την ολική επιβίωση. ςε μεγάλη 
αναδρομική μελέτη του EBMT σε 1294 ασθενείς μετά 
από alloHCT για Χμλ η θνητότητα σχετιζόμενη με τη 
θεραπεία (transplant-related mortality, TRM) για grades 
0–IV aGvHD ήταν 28%, 27%, 43%, 68% και 92%, αντί-
στοιχα. Επίσης διαφορά στην επιβίωση παρουσίαζαν τα 
grades 0–1 και grades II–IV (Gratwohl et al, 1995).18

Πρόληψη της aGvHD
η καθιερωμένη αγωγή πρόληψης της aGvHD σε 

alloHCTs στα περισσότερα μεταμοσχευτικά κέντρα απο-
τελείται από το συνδυασμό ενός αναστολέα καλσινευρί-
νης (cyclosporine ή tacrolimus) και ενός αντιμεταβολίτη 
[short term methotrexate μετά από μυελοαφανιστικό σχή-
μα προετοιμασίας ή mycophenolate mofetil (MMF) μετά 
από σχήμα ελαττωμένης ισχύος ή μη-μυελοαφανιστικό, 
ή σε alloHCT με ομφαλικά μοσχεύματα.19-24

ο συνδυασμός αυτός παρά το ότι επιτυγχάνει την πρό-
ληψη της βαρειάς aGvHD, σε μεγάλο ποσοστό ασθενών 
δεν αποτρέπει την μέτρια/σοβαρή cGVHD, ιδίως με αι-
ματικά μοσχεύματα και/ή μη συγγενείς δότες.25

με στόχο τη μείωση της επίπτωσης της μέτριας/σοβα-
ρής cGVHD σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, μερικά κέντρα 
χρησιμοποιούν επιπρόσθετα αντι-θυμοκυτταρική σφαιρί-
νη (ΑTG). Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν πως η προσθή-
κη στην θεραπεία πρόληψης 60 mg/kg ATG Fresenius® ή 
4.5–6.0 mg/kg ATG Thymoglobulin® μειώνει την cGVHD 
χωρίς αύξηση της υποτροπής της πρωτοπαθούς νόσου σε 
ασθενείς με μη συγγενείς δότες μετά από μυελοαφανι-
στικό σχήμα προετοιμασίας26-28 και σε ασθενείς μετά από 
σχήμα ελαττωμένης ισχύος και αιματικό μόσχευμα που 
έλαβαν ≤5 mg/kg ATG Thymoglobulin®.29 η χορήγηση 
όμως μεγαλύτερων δόσεων (≥10 mg/kg) συσχετίστηκε 
με μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής και λοιμώξεων.30 η 
μείωση της επίπτωσης της cGVHD μετά από ATG δεν 
συσχετίστηκε με καλύτερη ολική επιβίωση ή επιβίωση 
ελεύθερης νόσου σε όλες τις μελέτες31-33 και ο ρόλος της 
στην πρόληψη της GvHD παραμένει αμφιλεγόμενος.

Διάφοροι παράγοντες διερευνώνται ως προς την 
πρόληψη της GvHD όπως: in vivo T-cell depletion 
με alemtuzumab, ή μετα-μεταμοσχευτικά χορήγηση 
azacitidine, sirolimus, cyclophosphamide, anti-TNF πα-
ράγοντα ή bortezomib. η επιπρόσθετη χορήγηση κορ-
τικοστεροειδών στο καθιερωμένο σχήμα πρόληψης δεν 
φαίνεται να προσθέτει επιπλέον όφελος. Από διάφορες με-
λέτες φαίνεται ότι ο συνδυασμός tacrolimus και sirolimus 
πιθανώς δεν υπερτερεί του συνδυασμού tacrolimus και 
methotrexate μετά από σχήμα προετοιμασίας βασιζόμε-
νο στην ολοσωματική ακτινοβόληση, ενώ οι υπόλοιποι 
παράγοντες αν και ελπιδοφόροι, χρήζουν περαιτέρω δι-
ερεύνησης σε τυχαιοποιημένες μελέτες.34-38

τα τελευταία χρόνια διερευνάται επίσης ο ρόλος κυτ-

ταρικών θεραπειών όπως τα μεσεγχυματικά κύτταρα και 
τα ρυθμιστικά Tregs, λόγω των ανοσορρυθμιστικών τους 
ιδιοτήτων. οι θεραπείες αυτές φαίνονται ελπιδοφόρες, 
χωρίς να επηρεάζουν την εμφύτευση. η αποτελεσματι-
κότητα τους όμως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε μεγαλύ-
τερες, τυχαιοποιημένες μελέτες.39

Θεραπεία της aGvHD

1ης γραμμής
H aGvHD grade I δεν χρήζει συστηματικής θεραπεί-

ας. Αντιμετωπίζεται με χρήση τοπικών στεροειδών ή/και 
tacrolimus 0.1% (0.03% στα παιδιά) και βελτιστοποίηση 
των επιπέδων του αναστολέα καλσινευρίνης.

η aGvHD grade Iι-ιV χρήζει συστηματικής θεραπεί-
ας. οι ασθενείς συνήθως λαμβάνουν ήδη έναν αναστο-
λέα καλσινευρίνης και η δόση προσαρμόζεται, ώστε να 
επιτυγχάνονται θεραπευτικά επίπεδα στον ορό. Ασθενείς 
που δεν λαμβάνουν πλέον αναστολέα καλσινευρίνης μπο-
ρούν να επανενταχθούν στην αγωγή.40-41

η θεραπεία εκλογής είναι τα κορτικοστεροειδή λόγω 
της λεμφολυτικής και αντιφλεγμονώδους τους δράσης. 
(Deeg, 2007). η δόση και η διάρκεια θεραπείας ποικίλει, 
αλλά τα περισσότερα κέντρα χρησιμοποιούν ως αρχική 
δόση τα 1-2mg/kg/d prednisolone ή methylprednisolone, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της aGvHD, για 7 μέρες και ακο-
λούθως προοδευτική μείωση ανάλογα με την απάντηση.42

ςε εντερική συμμετοχή, η συγχορήγηση τοπικών στε-
ροειδών όπως η Budesonide και beclomethasone φαί-
νεται να αυξάνει την ανταπόκριση στη θεραπεία και να 
επιτρέπει τη μείωση της δόσης των κορτικοστεροειδών 
(steroid-sparing effect).43 τα ποσοστά πλήρους απάντη-
σης στην κορτιζόνη σε grade II–IV aGvHD στις διάφο-
ρες μελέτες είναι 25-69% (53% στη μεγαλύτερη σειρά 
ασθενών.39 ςε μία προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη, η 
χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων κορτιζόνης (10 mg/kg/d 
methylprednisolone) δεν υπερείχε της καθιερωμένης θε-
ραπείας (2 mg/kg per day of methylprednisolone).44 

Δεν υπάρχει καθιερωμένος τρόπος σταδιακής μείω-
σης των κορτικοστεροειδών στους ασθενείς που απαντούν 
στη θεραπεία. ςε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σε 
30 ασθενείς με aGvHD που απάντησαν στην αρχική θε-
ραπεία, δεν διαπιστώθηκε διαφορά στις επιπλοκές, στη 
cGvHD, ή στην επιβίωση (στους 6 μήνες) μετά από βρα-
χεία (86 d) συγκριτικά με την πιο αργή απόσυρση (147 d).45

η προσθήκη επιπρόσθετου παράγοντα στην αρχική 
θεραπεία δεν φαίνεται να βελτιώνει τα αποτελέσματα. 
ςε προοπτικές μελέτες έχουν διερευνηθεί οι παράγο-
ντες: Abs του IL-2R, υψηλή δόση κορτικοειδών, ίππεια 
ATG, anti-TNF, MMF, pentostatin, και sirolimus,39 χωρίς 
όμως επιπρόσθετο όφελος. ςε μία κλινική μελέτη φάσης 
II τεσσάρων σκελών, 180 ασθενείς με aGVHD τυχαιοποι-
ήθηκαν να λάβουν 2 mg/kg/d methylprednisolone σε συν-
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Χρόνια νόσος του μοσχεύματος  
κατά ξενιστή (cGvHD)

η χρόνια GvHD παρουσιάζεται σε ποσοστό 30-70% 
σε ασθενείς με μακρά επιβίωση μετά από alloHCT,50 με 
διάμεσο χρόνο εκδήλωσης τους 4-6 μήνες. Παρά το ότι 
σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά υποτροπής της πρωτο-
παθούς νόσου, αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας 
και θνητότητας μη σχετιζόμενης με τη νόσο.51 Εμφανίζει 
χαρακτηριστικά αυτοάνοσων νοσημάτων όπως το σκλη-
ρόδερμα, το σύνδρομο sjögren, η πρωτοπαθής χολική 
κίρρωση, η αποφρακτική βρογχιολίτιδα, άνοσες κυττα-
ροπενίες και χρόνια ανοσοανεπάρκεια. τα συμπτώματα 
εμφανίζονται συνήθως στα πρώτα 3 χρόνια και συχνά 
προηγείται οξεία νόσος. μπορεί να εντοπίζεται σε έναν 
ιστό ή όργανο, αλλά και σε πολλαπλά και μπορεί να οδη-
γήσει σε σημαντική νοσηρότητα και αναπηρία: προσβολή 
αρθρώσεων, διαταραχές όρασης, τελικού σταδίου πνευ-
μονική νόσο και σημαντική ανοσοανεπάρκεια. Παρά-
γοντες κινδύνου για την εκδήλωση και τη βαρύτητα της 
cGvHD είναι η προηγηθείσα οξεία GvHD, η μεγαλύτερη 
ηλικία κατά τη μεταμόσχευση, γυναίκα δότρια σε άνδρα 
ασθενή, η έγχυση λεμφοκυττάρων του δότη, η μεταμό-
σχευση από μη συγγενείς ή HLA-μη πλήρως συμβατούς 
δότες και η χορήγηση περιφερικών αιμοποιητικών κυτ-
τάρων έναντι μυελού των οστών.52,53 ςαφής στρατηγική 
διάγνωσης και αντιμετώπιση της νόσου ήταν δύσκολο να 
επιτευχθεί λόγω της πολυμορφικότητας της νόσου αλλά 
και της έλλειψης κοινών κριτηρίων, καθώς και μεγάλων 
τυχαιοποιημένων μελετών. το National Institutes of Health 
(NIH) consensus development project καθόρισε κριτήρια 
για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της 
cGvHD.4,54,55 Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις 
από το consensus conference για την αντιμετώπιση της 
cGvHD από το German-Austrian-swiss working party 
μεταμόσχευσης μυελού οστών και αιμοποιητικών κυτ-
τάρων56,57 και από το British Committee for standards in 
Haematology (BCsH) και την British society for Bone 
Marrow Transplantation (BsBMT) μετά από ανασκόπη-
ση της βιβλιογραφίας.58

Παθοφυσιολογία 
οι ανοσολογικοί μηχανισμοί της χρόνιας νόσου δεν 

είναι πλήρως διευκρινισμένοι. η σημασία της αυτο-αντι-
δραστικότητας φαίνεται από τις κλινικές εκδηλώσεις οι 
οποίες μιμούνται αυτοάνοσα νοσήματα, αλλά και την 
ανεύρεση αυτο-αντισωμάτων από Β-λεμφοκύτταρα. η 
δυσλειτουργία/↓λειτουργικότητα του θύμου η οποία οδη-
γεί σε παθολογική επιλογή και ανάπτυξη τh2 self (host)-
reactive T κυττάρων πιθανώς επίσης εμπλέκεται στην 
παθογένεση της χρόνιας νόσου. Πρόσφατα έχει ανακοι-
νωθεί η βλάβη των επιθηλιακών κυττάρων του θύμου 

δυασμό με etanercept, MMF, denileukin ή pentostatin ως 
αρχική θεραπεία. τα ποσοστά πλήρους ύφεσης την ημέρα 
28 ήταν 26%, 60%, 53% και 38% αντίστοιχα, με επιβίω-
ση στους 9 μήνες 47%, 64%, 49% και 47% αντίστοιχα.46 
τα υψηλότερα ποσοστά με MMF όμως, δεν επιβεβαιώ-
θηκαν σε φάσης ιιι, συγκριτική τυχαιοποιημένη μελέτη 
χορήγησης κορτικοστεροειδών+placebo versus κορτικο-
στεροειδή+MMF. η επιβίωση χωρίς aGvHD την ημέρα 
56 καθώς και η ολική επιβίωση στους 6 μήνες δεν διέ-
φεραν στις δύο ομάδες.47 

Δεδομένων των ανεπιθύμητων ενεργειών της επί μα-
κρόν χορήγησης υψηλών δόσεων κορτικοστεροειδών, 
από τους Pidala et al εξετάσθηκε το sirolomus ως αρχική 
θεραπεία της aGvHD grade I-III. Από τους 32 ασθενείς, 
πλήρη ύφεση παρουσίασαν οι 16 (50%), αποτελεσματι-
κότητα συγκρίσιμη με ιστορικό control με θεραπεία 1 mg/
kg/d κορτικοστεροειδών. τα αποτελέσματα αυτά όμως, 
θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σε προοπτικές τυχαιοποιη-
μένες μελέτες.48

2ης γραμμής
η aGvHD θεωρείται κορτικο-άντοχη, εφόσον υπάρ-

χει επιδείνωση σε οποιοδήποτε προσβεβλημένο όργανο 
μετά από 3 μέρες ή δεν ανταποκρίνεται μετά από 5-14 
από την έναρξη της ενδεδειγμένης θεραπείας.40 για την 
αντιμετώπισή της έχουν μελετηθεί διάφοροι παράγοντες, 
όμως κανένας δεν αποτελεί θεραπεία εκλογής. η πρόγνωση 
της ανθεκτικής aGvHD είναι δυσμενής, με υψηλά ποσο-
στά νοσηρότητας και θνητότητας που αγγίζουν το 80%.49

Ως δεύτερης γραμμής θεραπεία χρησιμοποιούνται 
αντιμεταβολίτες (mycophenolate mofetil ή methotrex-
ate), η εξωσωματική φωτοθεραπεία (extracorporeal 
photophοresis, ECP), τα αντισώματα κατά της IL-2 (basi-
liximab, daclizumab, inolimomab ή denileukin diftitox), 
τα αντισώματα κατά του TNF-α (etanercept ή infliximab), 
το alemtuzumab και ATG. Από τα στοιχεία που προκύ-
πτουν από 25 κλινικές μελέτες, η μέση ολική επιβίωση 
στους 6 μήνες ήταν 49% (0-86%), ενώ δεν προκύπτουν 
στοιχεία υπεροχής κάποιας θεραπείας.39,42

ςε πρόσφατη δημοσίευση από το Haemato-oncolo-
gy subgroup of the British Committee for standards in 
Haematology (BCsH) και την British society for Bone 
Marrow Transplantation (BsBMT) ως κατευθυντήριες 
γραμμές αντιμετώπισης της κορτικο-άντοχης aGvHD 
προτείνονται για 2ης γραμμής: η ECP, τα αντισώματα κα-
τά του TNFa, οι mTOR inhibitors (mammalian target of 
rapamycin), το MMF και τα αντισώματα κατά των υπο-
δοχέων της IL-2. Ως 3ης γραμμής προτείνονται: το alemtu-
zumab, η pentostatin, τα μεσεγχυματικά κύτταρα (MsCs) 
και η μεθοτρεξάτη. 

Πιθανό ρόλο στην αντιμετώπιση, σύμφωνα με τα 
ίδια guidelines, έχουν η αντι-θυμοκυτταρική σφαιρίνη 
και τα Tregs.40

από αλλο-αντιδραστικά τ-λεμφοκύτταρα η οποία μπο-
ρεί να οδηγεί σε διαταραχές της ανοχής (tolerance) και 
ανάπτυξη αυτό-ανοσίας. Επιπρόσθετα, περιφερικοί μη-
χανισμοί ανοχής όπως τα τ ρυθμιστικά κύτταρα πιθανώς 
έχουν σημαντικό ρόλο στην χρόνια νόσο (αποτυχία των 
CD4+CD25+Foxp3+ ρυθμιστικών τ κυττάρων να ελέγ-
ξουν την αυτό-αντιδραστικότητα).59-60

Διάγνωση και σταδιοποίηση της cGvHD
τα σημεία και συμπτώματα της cGvHD όπως ορί-

στηκαν από το Νιη (National Institutes of Health) work-
ing group είναι: 
 1) διαγνωστικά, όταν θέτουν τη διάγνωση χωρίς περαι-

τέρω έλεγχο (ποικιλόδερμα, λειχηνοειδής βλάβες 
δέρματος-βλεννογόνων, αποφρακτική βρογχιολίτι-
δα, στένωση οισοφάγου, δυσκαμψία αρθρώσεων), 

 2) χαρακτηριστικά σημεία, όταν παρουσιάζονται μεν σε 
cGvHD αλλά δεν επαρκούν για τη διάγνωση (αποχρω-
ματισμός δέρματος, ονυχοδυστροφία, αλωπεκία, ξη-
ροστομία, ξηρά κερατο-επιπεφυκίτιδα, μυοσίτιδα), 

 3) άλλα σημεία cGvHD, όταν είναι μη ειδικά (θρομβο-
πενία, λεμφοπενία, ηωσινοφιλία, ορογονίτιδες, αρ-
θραλγίες, ανεπάρκεια της εξωκρινούς μοίρας του 
παγκρέατος, φωτοφοβία, βλεφαρίτιδα) και 

 4) κοινά σημεία ή συμπτώματα όταν απαντώνται σε 
aGvHD και cGvHD.
η διάγνωση τίθεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα 

διαγνωστικό σημείο cGvHD ή ένα χαρακτηριστικό ση-
μείο με επιβεβαίωση της διάγνωσης από βιοψία ή άλλες 
σχετικές εξετάσεις (π.χ. schirmer test).4

ςύμφωνα με τα NIH κριτήρια η cGvHD σταδιοποιεί-
ται σε κλινική κλίμακα 0-3 για τα προσβεβλημένα όργα-
να: 0 όταν δεν υπάρχει συμμετοχή, 1 όταν η συμμετοχή 
του οργάνου είναι ήπια (χωρίς σημαντικό επηρεασμό της 
καθημερινής δραστηριότητας), 2 όταν υπάρχει μέτριας 
βαρύτητας προσβολή (με σημαντικό περιορισμό της κα-
θημερινής δραστηριότητας) και 3 όταν υπάρχει σοβαρού 
βαθμού προσβολή (με μείζονα ανικανότητα). ο βαθμός 
βαρύτητας προσβολής του κάθε οργάνου, καθώς και ο 
αριθμός και το όργανο που συμμετέχει, συμβάλλουν 
στην τελική σταδιοποίηση της σε ήπιας, μέτριας ή σο-
βαρής βαρύτητας cGvHD. οι ασθενείς με προσβολή 1 ή 
2 οργάνων με score 1 και χωρίς πνευμονική συμμετοχή 
σταδιοποιούνται σε ήπιας βαρύτητας. μέτριας βαρύτη-
τας όταν συμμετέχουν 3 όργανα με score 1, τουλάχιστον 
1 όργανο με score 2 ή πνευμονική συμμετοχή με score 1. 
Ασθενείς με σοβαρή ανικανότητα και score 3 σε οποιο-
δήποτε όργανο ή με πνευμονική συμμετοχή με score 2 ή 
3, ταξινομούνται στη σοβαρής βαρύτητας cGvHD.

η σταδιοποίηση γίνεται στους 3 μήνες μετά τη με-
ταμόσχευση και συνιστάται όπως επαναλαμβάνεται ανά 
3μηνο.40

1ης γραμμής θεραπεία της cGvHD
ςε συμπτωματική ήπια cGVHD μπορεί να χορηγηθεί 

μόνο τοπική αγωγή (π.χ. τοπικά στεροειδή στο δέρμα). 
ςε ασθενείς όμως με συμμετοχή 3 ή περισσότερων οργά-
νων ή score >/= του 2 σε οποιοδήποτε όργανο, θα πρέπει 
να χορηγηθεί συστηματική ανοσοκατασταλτική αγωγή.56

Κορτικοστεροειδή
τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται ως πρώτης 

γραμμής θεραπεία της cGvHD από τη δεκαετία του 1980. 
η δραστικότητά τους οφείλεται μάλλον στις λεμφολυτι-
κές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες τους. η καθιερωμένη 
δόση είναι Prednisone (PDN) 1mg/Kg/ημέρα ως μονοθε-
ραπεία ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, συνήθως 
με αναστολέα της καλσινευρίνης (CNI).61,62 Δεν υπάρχουν 
τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν τη δοσολο-
γία αυτή με υψηλότερες ή χαμηλότερες δόσεις στεροει-
δών. ςύμφωνα με το National Institutes of Health (NIH) 
consensus conference προτείνεται η έναρξη συστηματι-
κής θεραπείας σε μέτρια και σοβαρή cGvHD.

Κορτικοστεροειδή vs συνδυασμένη 
ανοσοκατασταλτική θεραπεία

ςε μελέτη από τους sullivan et al (Blood 1981) σε 
47 ασθενείς με εκτεταμένη cGVHD, οι ασθενείς που δεν 
έλαβαν θεραπεία είχαν επιβίωση 13%, αυτοί που έλα-
βαν PDN±ATG 23% και αυτοί που έλαβαν PDN (1.0 
mg/kg/q.o.d.) σε συνδυασμό με cyclophosphamide, pro-
carbazine, ή azathioprine 76%.63 ςε διπλή-τυφλή τυχαι-
οποιημένη μελέτη χορηγήθηκε PDN και placebo (group 
I) vs PDN και azathioprine (ΑΖΑ) (group II) σε εκτετα-
μένη cGVHD, ενώ ασθενείς με PLT <100,000/μL έλα-
βαν μόνο PDN (group III, υψηλού κινδύνου νόσος). η 
5-ετής επιβίωση ήταν 61%, 47% και 26% αντίστοιχα (I vs 
II p=.03, I vs III p=.0001) και συνεπώς καλύτερη στους 
ασθενείς με standard-risk cGVHD που έλαβαν μονοθε-
ραπεία με PDN. ςε ασθενείς όμως με υψηλού κινδύνου 
cGVHD η χορήγηση μόνο PDN ήταν λιγότερο αποτελε-
σματική (Blood 1988).61 Ασθενείς με εκτεταμένη υψηλού 
κινδύνου cGVHD, που έλαβαν θεραπεία με εναλλασσό-
μενο σχήμα PDN (1.0 mg/kg/q.o.d.) και cyclosporine 
(CsA, 6 mg/kg/12 hours/q.o.d.), είχαν επιβίωση 51%.64 
ςε μεταγενέστερη όμως τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγη-
σης cyclosporine+prednisone vs PDN μονοθεραπεία σε 
cGHVD με PLT >100,000/μL, η επιβίωση χωρίς νόσο 
ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν μόνο PDN 
(p=.03), ενώ η TRM καθώς και ο έλεγχος της GVHD δεν 
διέφερε στις δύο ομάδες. ςυνεπώς δεν υπάρχουν επαρ-
κή στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η συνδυασμένη 
θεραπεία υπερτερεί σε ασθενείς με σταθερού κινδύνου 
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cGVHD.62 ο συνδυασμός αυτός όμως (κυκλοσπορίνης 
και PDN) χρησιμοποιείται από τα περισσότερα κέντρα 
τόσο σε standard-risk όσο και σε cGVHD υψηλού κιν-
δύνου cGVHD.

Από την ομάδα του seattle προτάθηκε η προοδευτική 
διακοπή της ανοσοκαταστολής σε εναλλασσόμενο σχή-
μα. το σχήμα περιελάμβανε τη χορήγηση κορτιζόνης 1 
mg/kg/ημέρα για 2 εβδομάδες και σταδιακή μείωση σε 1 
mg/kg παρ΄ημέρα σε 4 εβδομάδες εφόσον η cGvHD ήταν 
σταθερή ή σε βελτίωση. ςε μία πρόσφατη ανασκόπηση, 
οι Lee και Flowers εισηγήθηκαν τη χορήγηση 1 mg/kg/d 
για 2 εβδομάδες και μετά μείωση κατά 25%/εβδομάδα, 
στοχεύοντας σε δόση 1 mg/kg/παρ’ ημέρα μετά από 6–8 
εβδομάδες. ςε σοβαρή GvHD, η δόση αυτή μπορεί να 
διατηρηθεί για 2–3 μήνες και στη συνέχεια να μειώνεται 
κατά 10–20%/μήνα με συνολική διάρκεια 9 μήνες. Πα-
ρόλο που δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να 
συγκρίνουν το εναλλασσόμενο σχήμα έναντι της καθημε-
ρινής χορήγησης στεροειδών, πιθανώς να σχετίζεται με 
μειωμένη τοξικότητα. ςε ασθενείς που λαμβάνουν και 
άλλη ανοσοκαταστολή συστήνεται να μειώνεται πρώ-
τα η κορτιζόνη.65 

ςε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες η προσθήκη θαλιδο-
μίδης στο καθιερωμένο σχήμα CsA και PDN ως πρώτης 
γραμμής θεραπεία, δεν είχε κλινικό όφελος.66,67 η προσθή-
κη mycophenolate mofetil (MMF) επίσης δεν βελτιώνει 
το αποτέλεσμα της αρχικής θεραπείας, όπως φάνηκε σε 
μια διπλή-τυφλή, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη 
σε 151 ασθενείς από τους Martin et al.68 Από το Children’s 
Oncology Group (COG) μελετήθηκε η προσθήκη της hy-
droxychloroquine στην αρχική αντιμετώπιση σε πολυκεν-
τρική διπλή-τυφλή, placebo-controlled μελέτη φάσης ιιι. 
CR στους 9 μήνες θεραπείας επιτεύχθηκε στο 28% των 
ασθενών έναντι 33% στην ομάδα placebo.69

κατά πόσο η χορήγηση διπλής ανοσοκαταστολής ως 
αρχικής θεραπείας, αποτελούμενης από PDN σε συνδυ-
ασμό με άλλο ανοσοκατασταλτικό και όχι με αναστολέα 
CNI, μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της έκβασης, δεν 
έχει μελετηθεί. 

2ης γραμμής θεραπεία της cGvHD
Παρά το ότι 50% των ασθενών απαντούν στην αρχική 

θεραπεία, η πρόγνωση των ασθενών με ανθεκτική νόσο 
στη θεραπεία 1ης γραμμής παραμένει δυσμενής. 

τα δεδομένα στην κορτικο-άντοχη cGVHD περιορί-
ζονται σχεδόν αποκλειστικά σε αναδρομικές ή μελέτες 
φάσης ιι και οι περισσότερες αναφέρουν ποσοστά απά-
ντησης 25%-80% και 1-3ετή επιβίωση περίπου 70%. η 
απάντηση είναι συχνά μερική και πρόσκαιρη. η αναγνώρι-
ση της κατάλληλης θεραπείας ή συνδυασμού παραγόντων 
για έναν ασθενή στηρίζεται ακόμα στο «trial-and error». 
γενικά, η 2ης γραμμής θεραπεία θα πρέπει να περιλαμ-

βάνει παράγοντες με ασφαλές προφίλ και τεκμηριωμένη 
δραστικότητα, όπως CNI, extracorporeal photopheresis 
(ECP), mTOR inhibitors, ή MMF, ενώ παράγοντες με 
σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες χρησιμοποιούνται 
ως 3ης ή 4ης γραμμής θεραπεία. η δυνατότητα διατήρη-
σης μειωμένης δόσης στεροειδών θα πρέπει να είναι ση-
μαντικός στόχος της θεραπείας διάσωσης. 

οι διάφοροι παράγοντες θεραπείας διάσωσης στην αν-
θεκτική cGVHD και η ισχύς σύστασης από το Consensus 
Conference on Clinical Practice in Chronic GVHD δημο-
σιεύτηκαν πρόσφατα στο Biology of Blood and Marrow 
Transplantation (BBMT)57 και οι κατευθυντήριες γραμ-
μές αντιμετώπισης της cGVHD σύμφωνα με το British 
Committee for standards in Haematology (BCsH) και την 
British society for Bone Marrow Transplantation (BsB-
MT) στο British Journal of Haematology.58 

ο ρόλος των μεσεγχυματικών κυττάρων (MsCs) στην 
cGvHD δεν είναι ακόμα διευκρινισμένος. Πρόσφατα, οι 
Weng και συν. δημοσίευσαν τα αποτελέσματα χορήγησης 
MsCs σε 19 ασθενείς με ανθεκτική cGvHD. οι 4 ασθε-
νείς πέτυχαν CR, οι 10 PR, με ποσοστό συνολικής απά-
ντησης 73,7% και 2-ετή επιβίωση 77,7%.70 

Εξωσωματική φωτοθεραπεία (ECP)
η ECP εφαρμόστηκε αρχικά για τη θεραπεία του δερ-

ματικού τ-λεμφώματος και φάνηκε να είναι δραστική και 
σε άλλες ανοσολογικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της GvHD. τα τελευταία 15 χρόνια χρησιμοποιείται ευ-
ρέως ως δεύτερης γραμμής θεραπεία στην κορτικο-άντο-
χη και κορτικοεξαρτώμενη cGvHD. Πλήρης υποστροφή 
της δερματικής cGvHD αναφέρεται σε ποσοστά έως 80% 
με βελτίωση ακόμα και σε σκληροδερματική νόσο, ενώ 
βελτίωση στην σπλαγχνική νόσο αναφέρεται σε ποσο-
στά έως 45-65%, με μικρότερη απάντηση στην πνευμο-
νική νόσο.5,57,58,71-74

ςυνίσταται σε μηχανικό διαχωρισμό των λευκών αι-
μοσφαιρίων του ασθενούς τα οποία εκτίθενται σε εξω-
σωματική βάση σε 8-methylpsoralen (8-MOP) και UVA 
ακτινοβολία. ςτη συνέχεια επανα-εγχύονται στον ασθενή. 
ο μηχανισμός δράσης της ECP δεν είναι πλήρως κατα-
νοητός και φαίνεται να είναι ανοσοτροποποιητική παρά 
ανοσοκατασταλτική θεραπεία.

Επίλογος
H κλινικά σημαντική οξεία και χρόνια GVHD, αποτε-

λεί το σημαντικότερο παράγοντα νοσηρότητας και θνη-
τότητας των ασθενών που υποβάλλονται σε alloHCT. η 
συστηματική ανοσοκαταστολή αποτελεί τη βασική θε-
ραπεία της, αλλά η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ της 
επίτευξης ελέγχου της GVHD χωρίς παράλληλη αύξηση 
των λοιμώξεων και της συν-νοσηρότητας, καθώς και της 

Graft-versus-Ηost Disease: pathophysiology, clinical picture, prevention,  
and treatment
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ABsTRACT: Graft-versus-host disease (GvHD) remains the most significant cause of morbidity and 
mortality in allogeneic haematopoietic stem-cell transplant recipients. It is classified as acute or chron-
ic, depending on the time of onset but also the characteristic clinical features and is attributed to the 
allo-reactivity of donor T-cells. Numerous causative factors have been implicated for GvHD develop-
ment, but most important is the degree of HLA incompatibility between donor and recipient. The in-
cidence of acute GVHD ranges from 10% to 80% with symptoms usually developing 2–3 weeks post 
transplant and chronic GvHD 30–70% of allogeneic transplant recipients surviving beyond 100 days, 
with a median onset of 4–6 months following stem cell transplantation. The diagnosis of acute GvHD 
is predominantly based on clinical findings. The skin is the most commonly involved organ at the onset 
of aGvHD followed by the gastrointestinal tract and the liver. Chronic GvHD is an immunoregulatory 
deficiency disorder and shares features of autoimmunity and immunodeficiency. Features of cGVHD 
resemble other autoimmune diseases such as sjögren syndrome, scleroderma, primary biliary cirrhosis 
and immune cytopenias. The signs and symptoms of chronic GvHD usually occur in the first 3 years 
post-transplant and often an acute GvHD is preceded. Any organ can be affected and can be widespread 
(skin, eyes, gastrointestinal tract, liver, lungs, muscles, fascia and joints) leading to debilitating conse-
quences. Prophylaxis against GvHD while maintaining an effective graft-versus-leukemia/tumor re-
sponse is of major importance for improving the transplant outcome and reducing mortality. Despite the 
major advances in the understanding of GvHD pathogenesis, and the introduction of new and targeted 
therapies, steroids still remain the gold standard of first-line therapy in both acute and chronic GvHD, 
producing sustained responses in 40-50% of patients. For steroid refractory GvHD, despite ongoing re-
search, there is no clear consensus as to the best second- and third-line options, results are often unsat-
isfactory and the prognosis is poor.
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Πρόληψη-αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων: 
φαρμακολογικές και κυτταρικές θεραπείες

Ιφιγένεια Α. Τζάννου

ΠΕριληψη: οι ιογενείς λοιμώξεις είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας 
μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (αλλομΑκ). λόγω της βαριάς 
ανοσοκαταστολής, οι ασθενείς είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε λοιμώξεις τόσο από ιούς που βρίσκονται 
σε λανθάνουσα κατάσταση στον οργανισμό, όσο και από ιούς της κοινότητας. τα τελευταία 20 χρόνια, 
με την εισαγωγή στην κλινική πράξη νέων διαγνωστικών μεθόδων και φαρμακευτικών παραγόντων, η 
αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων έχει βελτιωθεί σημαντικά. ςήμερα υπάρχουν αποτελεσματικοί 
φαρμακευτικοί παράγοντες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των περισσότερων ερπητοϊών, όπως και 
για τους ιούς της γρίπης. Όπου τα αντι-ιικά φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά ή δεν μπορούν να χορη-
γηθούν λόγω τοξικότητας ή ανθεκτικότητας του ιού, μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η υιοθε-
τούμενη ανοσοθεραπεία. η χορήγηση τ λεμφοκυττάρων με ειδικότητα αντιγόνου εφαρμόζεται για όλο 
και περισσότερους ιούς και παρέχει προστασία, χωρίς αλλοδραστικότητα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν συνεχώς αυξανόμε-

νο αίτιο νοσηρότητας σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε αλλομΑκ, ενώ 30% της σχετιζόμενης με λοιμώξεις 
θνητότητας οφείλεται σε ιούς.1 για τουλάχιστoν ένα έτος 
μετά τη μεταμόσχευση, πρακτικά όλοι οι ασθενείς είναι 
ιδιαίτερα επιρρεπείς στις από ιογενείς λοιμώξεις. το δι-
άστημα αυτό, όμως, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, 
ανάλογα με την ηλικία του ασθενή, τη φάση της νόσου 
κατά τη μεταμόσχευση, το είδος του δότη και την πηγή 
του μοσχεύματος, το σχήμα προετοιμασίας, την ανοσο-
κατασταλτική θεραπεία και κυρίως την παρουσία ή μη 
νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD).

ιοί που μετά την πρωτολοίμωξη παραμένουν στον 
οργανισμό σε λανθάνουσα κατάσταση, όπως ο κυτταρο-
μεγαλοϊός (CMV), ο ιός Ebstein-Barr (EBV), ιοί απλού 
έρπητα (HsV) 1/2, ο ερπητοϊός 6 (HHV-6), ο ιός ανε-
μευλογιάς-έρπητα ζωστήρα (VZV) και ο ιός BK, ενερ-
γοποιούνται σε 90% των ενηλίκων ασθενών μετά από 
αλλομΑκ. Επεισοδιακές λοιμώξεις μετά από έκθεση σε 
αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας, όπως ο αναπνευστι-
κός συγκυτιακός ιός (RsV), ιοί γρίπης, παραϊνφλουένζας, 

αδενοϊοί (AdV) κ.λπ. παρατηρούνται σε μικρότερα πο-
σοστά, έως 15%.2 Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει 
συντελεστεί αναφορικά με τις μεθόδους παρακολούθη-
σης και την υποστηρικτική αγωγή των μεταμοσχευμένων 
ασθενών, η αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων παρα-
μένει συχνά προβληματική. οι δύο βασικές στρατηγικές 
πρόληψης και θεραπείας στηρίζονται στη χορήγηση αντι-
ιικών φαρμάκων, και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος και ειδικότερα της ειδικής κυτταρικής ανο-
σίας έναντι των ιών.

Φαρμακολογικές θεραπείες
με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα απο-

τελεσματικών αντι-ιικών φαρμάκων, έγινε κατανοητή η 
σημασία του περιορισμού της εμφάνισης των ιογενών λοι-
μώξεων. για το λόγο αυτόν, εκτός από τη θεραπεία, δίνε-
ται ιδιαίτερη έμφαση στην προφυλακτική και την έγκαιρη 
προληπτική χορήγηση των αντι-ιικών παραγόντων.

Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)
O CMV είναι ερπητοϊός -β που προκαλεί ασυμπτω-

ματική λοίμωξη σε 70-80% των ανοσοεπαρκών ατόμων 
και στη συνέχεια παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση 
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ρήθηκε αυξημένη νεφρική τοξικότητα, ενώ στην ομάδα 
της γκανσικλοβίρης ήταν συχνότερη η ουδετεροπενία.20 
Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώ-
νονται και από άλλες μελέτες, η φοσκαρνέτη χρησιμοποι-
είται κατά κύριο λόγο ως προληπτική θεραπεία δεύτερης 
γραμμής. τέλος, η σιντοφοβίρη σε εβδομαδιαία δόση 1-5 
mg/kg iv δόθηκε σε 82 ασθενείς με CMV λοίμωξη ή νό-
σο. μετά από διάμεσο χρόνο χορήγησης 3 εβδομάδων 
η λοίμωξη ελέγχθηκε σε 66% των ασθενών που έλαβαν 
σιντοφοβίρη ως θεραπεία 1ης γραμμής και σε 62% μετά 
από αποτυχία άλλου παράγοντα. την ευρεία χρήση της 
σιντοφοβίρης στην προληπτική θεραπεία του CMV, πε-
ριορίζει η σοβαρή και συχνά μη αναστρέψιμη νεφροτο-
ξικότητα.21 τέλος, οι συνδυασμοί αντι-ιικών φαρμάκων 
στη CMV ενεργοποίηση φαίνεται ότι αυξάνουν την το-
ξικότητα, χωρίς να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί 
από τη μονοθεραπεία.22

Αντιμετώπιση	CMV	νόσου: η θεραπευτική προσέγ-
γιση της CMV νόσου διαφοροποιείται ανάλογα με το 
προσβεβλημένο όργανο. ςε γενικές γραμμές, η γκανσι-
κλοβίρη είναι το φάρμακο εκλογής στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής της de novo CMV νόσου. η διάρκεια χορήγη-
σης είναι τουλάχιστον 3 εβδομάδες, ενώ συχνά απαιτεί-
ται παρατεταμένη θεραπεία συντήρησης.15 Ειδικά για τη 
CMV πνευμονία, χορηγείται επιπλέον ενδοφλέβια ανο-
σοσφαιρίνη.24 Παρά τη θεραπεία, η θνητότητα της CMV 
πνευμονίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και αναφέρεται 
έως 70%. Επίσης, η αμφιβληστροειδίτιδα απαιτεί ειδι-
κή αντιμετώπιση, με ενδοφθάλμιες εγχύσεις αντι-ιικού 
φαρμάκου.25 η φοσκαρνέτη και η σιντοφοβίρη, λόγω του 
επιβαρυμένου προφίλ τοξικότητας δε χορηγούνται ως θε-
ραπεία 1ης γραμμής, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν 
επί μη ανταπόκρισης στη γκανσικλοβίρη ή όταν η νόσος 
αναπτύσσεται ενώ ο ασθενής βρίσκεται υπό προληπτική 
αγωγή λόγω ιαιμίας.15 

Ιός Epstein-Barr (EBV)
O EBV ανήκει στην ομάδα των ερπητοϊών-γ. Περισ-

σότεροι από 90% των ενηλίκων έχουν προσβληθεί από 
τον ιό, ο οποίος μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη παραμέ-
νει σε λανθάνουσα κατάσταση στα Β- λεμφοκύτταρα και 
τα επιθηλιακά κύτταρα του ρινοφάρυγγα. ςτους ασθενείς 
μετά από αλλομΑκ, ο ιός μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν 
διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ Β-λεμφοκυττάρων που 
φέρουν τον ιό και των EBV ειδικών τ-λεμφοκυττάρων.26 
η ενεργοποίηση εκδηλώνεται με πυρετό, προσβολή τελι-
κών οργάνων (πνευμονία, ηπατίτιδα, εγκεφαλίτιδα/μυελί-
τιδα) και τελικά λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή μετά από 
μεταμόσχευση (PTLD). Ως παράγοντες κινδύνου έχουν 
αναγνωριστεί η ηλικία >50, η in vivo ή ex vivo αφαίρεση 
Τ λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα, η απλοταυτόση-
μη μεταμόσχευση, η μεταμόσχευση οΠΑ και η παρου-

σία GvHD.27,28 Ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου, η 
συχνότητα της PTLD κυμαίνεται μεταξύ 1 και 22%. η 
διάγνωση τεκμηριώνεται από την παρουσία λεμφώματος 
σε συνδυασμό με την ανίχνευση αντιγόνων ή RNA του 
EBV στον προσβεβλημένο ιστό. 

τα αντι-ιικά φάρμακα δεν έχουν θέση στην προφύ-
λαξη της EBV ενεργοποίησης. Παρόλο που η γκανσι-
κλοβίρη ελαττώνει το ρυθμό πολλαπλασιασμού του ιού 
in vitro, η προφυλακτική χορήγηση γκανσικλοβίρης/φο-
σκαρνέτης ή σιντοφοβίρης δε φάνηκε να έχει καμία επί-
δραση στην συχνότητα εμφάνισης PTLD.29

Προληπτική	θεραπεία:	ςτους ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου θεωρείται σκόπιμη η τακτική παρακολούθηση του 
ιικού φορτίου στο αίμα, ώστε σε περίπτωση ιαιμίας, να 
γίνει άμεση έναρξη προληπτικής αγωγής. οι van Esser 
και συν πρώτοι δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της προ-
ληπτικής αγωγής με rituximab 375mg/m2 σε 1-2 εβδο-
μαδιαίες δόσεις σε 17 ασθενείς υψηλού κινδύνου με ιικό 
φορτίο ≥1000geq/mL. η συχνότητα εμφάνισης PTLD 
ήταν 18%±9% έναντι 49%±11% στην ιστορική ομάδα 
ελέγχου, ενώ η θνητότητα σχετιζόμενη με PTLD στους 
6 μήνες ήταν 0% έναντι 26%±10%, αντίστοιχα.30 Ανά-
λογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε άλλες μελέ-
τες.31 Εναλλακτικά του rituximab, σε ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου προτείνεται η μείωση ή διακοπή της ανοσοκα-
ταστολής. ςε 79 ασθενείς με EBV ενεργοποίηση έγινε 
μείωση ή διακοπή της ανοσοκατασταλτικής αγωγής και 
μόνο 1% εμφάνισαν PTLD, χωρίς αύξηση στη συχνότη-
τα εμφάνισης GvHD.32

Θεραπεία	PTLD: Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία από 
τυχαιοποιημένες μελέτες, το rituximab έχει καθιερωθεί 
ως θεραπεία εκλογής στην 1η γραμμή αντιμετώπισης 
της PTLD. Επιπλέον θεωρείται χρήσιμη η μείωση της 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής, εφόσον είναι εφικτή.29 το 
1998 περιγράφτηκε η πρώτη περίπτωση PTLD με εντό-
πιση στην αμυγδαλή και τη σύστοιχο τραχηλική χώρα σε 
ασθενή 13 ετών, που αντιμετωπίστηκε με εβδομαδιαίες 
εγχύσεις rituximab 375mg/m2. μετά από 4 δόσεις δια-
πιστώθηκε πλήρης ύφεση.33 ςε μια μετα-ανάλυση 48 με-
λετών, αναφέρεται συνολική ανταπόκριση στο rituximab 
σε ποσοστό 63%.34 Πρόσφατη αναδρομική μελέτη του 
EBMT παρουσίασε τα αποτελέσματα της θεραπείας με 
rituximab με ή χωρίς διακοπή της ανοσοκαταστολής σε 
144 παιδιά και ενηλίκους με PTLD. Πραγματοποιήθηκαν 
1-16 εβδομαδιαίες εγχύσεις (διάμεση τιμή 3). η συνολι-
κή επιβίωση ήταν 69,4% και η συνολική ανταπόκριση 
61% μόνο με rituximab και 84% με σύγχρονη μείωση 
της ανοσοκαταστολής.35 η θεραπεία με rituximab φαί-
νεται ότι είναι καλά ανεκτή. ςτοχεύοντας, όμως, όλα τα 
CD20+ κύτταρα, είναι δυνατόν να προκαλέσει απλασία 
των Β-λεμφοκυττάρων διάρκειας 6-9 μηνών, αυξάνοντας 
τον κίνδυνο λοιμώξεων σε αυτούς τους ήδη βαριά ανο-
σοκατασταλμένους ασθενείς.36 

στα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα. Ενεργοποίηση του 
ιού σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει 
σε σύνδρομο CMV, δηλαδή εμπύρετο απουσία άλλων 
συμπτωμάτων, ή σε CMV νόσο με προσβολή τελικών 
οργάνων, που εκδηλώνεται ως πνευμονία, γαστρίτιδα/κο-
λίτιδα, ηπατίτιδα, εγκεφαλίτιδα και αμφιβληστροειδίτιδα.3

η προφυλακτική	θεραπεία για τον CMV σε οροθε-
τικούς ασθενείς περιλαμβάνει χορήγηση αντι-ιικών φαρ-
μάκων από την εγκατάσταση του μοσχεύματος έως και 
100 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από την 
ανίχνευση του ιού στο αίμα. ςτα πλαίσια της προφυ-
λακτικής θεραπείας, έχουν μελετηθεί η ακυκλοβίρη, η 
γκανσικλοβίρη και η βαλγκανσικλοβίρη. οι Prentice και 
συν σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη 310 ασθενών, έδει-
ξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ενδοφλέβια ακυκλοβίρη 
σε δόση 500mg/m2×3 από την ημέρα -5 έως την ημέρα 
+30 της αλλομΑκ και στη συνέχεια 800mg×4 po για 6 
μήνες εμφάνισαν CMV ιαιμία αργότερα από τις ομάδες 
ελέγχου. η συνολική επίπτωση της λοίμωξης δε διέφε-
ρε σημαντικά μεταξύ των ομάδων, αλλά παρατηρήθηκε 
αύξηση της επιβίωσης 1 έτους κατά 19% στους ασθε-
νείς που έλαβαν υψηλές δόσεις ακυκλοβίρης.4 Όμως η 
προφύλαξη με ακυκλοβίρη δε φάνηκε αποτελεσματική 
σε ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα μετά από αφαίρεση τ 
λεμφοκυττάρων. ςυγκεκριμένα, 83% των ασθενών αυτών 
ενεργοποίησαν τον ιό, έναντι 41% εκείνων που έλαβαν 
μόσχευμα χωρίς επεξεργασία.5 η ενδοφλέβια γκανσι-
κλοβίρη επίσης οδήγησε σε μείωση της επίπτωσης της 
CMV λοίμωξης και νόσου σε σχέση με εικονικό φάρμα-
κο, χωρίς όμως να αυξάνεται η συνολική επιβίωση.6 η 
γκανσικλοβίρη συγκρίθηκε με την ακυκλοβίρη σε μια 
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη. Δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην αθροιστική επίπτω-
ση CMV νόσου μεταξύ των δύο θεραπευτικών ομάδων, 
παρόλο που διαπιστώθηκε τάση συχνότερης εμφάνισης 
CMV ιαιμίας στους ασθενείς που έλαβαν ακυκλοβίρη.7 
ςημαντικό μειονέκτημα της γκανσικλοβίρης αποτελεί η 
μυελοτοξικότητα και ειδικότερα η ουδετεροπενία, με επα-
κόλουθη αύξηση της συχνότητας βακτηριακών και μυ-
κητιασικών λοιμώξεων. ςε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη 
των Winston και συν, η γκανσικλοβίρη συγκρίθηκε με το 
από του στόματος προφάρμακό της, τη βαλακυκλοβίρη 
στην προφυλακτική θεραπεία του CMV. Δεν παρατηρή-
θηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ενεργοποίηση 
του ιού και στην CMV νόσο, ούτε όμως και στην εμφά-
νιση μικροβιακών και μυκητιασικών λοιμώξεων.8 Ακό-
μα και σε μεταμοσχεύσεις υψηλού κινδύνου, όπως από 
ομφαλοπλακουντιακό αίμα (οΠΑ) η βαλγκασικλοβί-
ρη και η γκανσικλοβίρη ήταν εξίσου αποτελεσματικές, 
ενώ παρόμοιο ήταν και το προφίλ ασφάλειας.9 ο ρόλος 
της φοσκαρνέτης στην προφυλακτική αντιμετώπιση του 
CMV έχει μελετηθεί μόνο σε μικρές σειρές ασθενών. το 
όφελος από την προφυλακτική χορήγηση της φοσκαρ-

νέτης ήταν δοσοεξαρτώμενο. Όμως το υψηλό ποσοστό 
ανεπιθύμητων ενεργειών και κυρίως νεφροτοξικότητας 
και ηλεκτρολυτικών διαταραχών (έως 81%) καθιστά το 
φάρμακο ακατάλληλο για προφυλακτική χρήση.10,11 Δύο 
νέοι παράγοντες από του στόματος, που μελετήθηκαν 
πρόσφατα ως προφυλακτική θεραπεία έναντι του CMV, 
είναι η μαριμπαβίρη και η λετερμοβίρη. η μαριμπαβίρη 
είχε δείξει αυξημένη δραστικότητα in vitro, ακόμα και 
έναντι ανθεκτικών στη γκανσικλοβίρη στελεχών. Ενώ τα 
αποτελέσματα της κλινικής μελέτης φάσης 2 ήταν ιδιαί-
τερα ενθαρρυντικά, η μελέτη φάσης 3 απέτυχε να δείξει 
υπεροχή της μαριμπαβίρης έναντι του εικονικού φαρμά-
κου όταν δόθηκε προφυλακτικά μετά την εγκατάσταση 
του μοσχεύματος.12 τελευταία, δημοσιεύτηκαν τα απο-
τελέσματα της μελέτης φάσης 2, για τη λετερμοβίρη, σε 
131 ασθενείς. η συχνότητα αποτυχίας της προφυλακτι-
κής αγωγής ήταν αντιστρόφως ανάλογη της δόσης, ώστε 
στην ομάδα της λετερμοβίρης 240mg×1, η συχνότητα 
των λοιμώξεων ήταν 32%, έναντι 64% και 48% με δόση 
60mg×1 ή εικονικό φάρμακο αντίστοιχα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η λετερμοβίρη ήταν εξίσου ασφαλής με το 
εικονικό φαρμάκου, χωρίς καμία ένδειξη αιματολογικής 
ή νεφρικής τοξικότητας.13 με βάση τις παραπάνω μελέ-
τες, τα αντι-ιικά φάρμακα δεν έχουν τεκμηριωμένο όφε-
λος στην προφύλαξη έναντι του CMV.

Προληπτική	θεραπεία: Αντίθετα με την προφυλα-
κτική, η προληπτική (pre-emptive) θεραπεία έχει απο-
δειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πρόληψη της 
CMV νόσου. η έναρξη της προληπτικής θεραπείας γίνεται 
όταν υπάρχει ένδειξη ενεργοποίησης του ιού, όταν δηλα-
δή διαπιστώνεται pp65 αντιγοναιμία ή όταν ανιχνεύεται 
το DNA του ιού με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
(PCR).14 Προληπτική θεραπεία χορηγείται για τουλάχι-
στον 2 εβδομάδες, μέχρι να μηδενιστεί το ιικό φορτίο. 
ςτα περισσότερα κέντρα ως θεραπεία 1ης γραμμής χρη-
σιμοποιείται η γκανσικλοβίρη σε δοσολογία 5mg/kg×2 
iv.15 η βαλγκανσικλοβίρη αποτελεί ελκυστική εναλλα-
κτική επιλογή, καθώς χορηγείται από το στόμα. μάλι-
στα, σε δοσολογία 900mg×2, η βιοδιαθεσιμότητα του 
ενεργού φαρμάκου ήταν μεγαλύτερη από της ενδοφλέ-
βιας γκανσικλοβίρης.16 Δεν υπάρχουν μεγάλες προοπτι-
κές τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν τους δύο 
παράγοντες, όμως στοιχεία από μικρές μελέτες δείχνουν 
ότι είναι εξίσου ασφαλείς και αποτελεσματικοί όσον αφο-
ρά στη μείωση του ιικού φορτίου και την πρόληψη της 
CMV νόσου.17-19 η χρησιμότητα της φοσκαρνέτης στην 
CMV ιαιμία εξετάστηκε σε μια τυχαιοποιημένη πολυκε-
ντρική μελέτη του ΕΒμτ (European Group for Blood 
and Marrow Transplantation), όπου 213 μεταμοσχευμέ-
νοι ασθενείς έλαβαν φοσκαρνέτη (n= 110) ή γκανσικλο-
βίρη, (n= 103). η συχνότητα CMV νόσου και η ελεύθερη 
συμβαμάτων επιβίωση ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο 
ομάδων ασθενών. ςτην ομάδα της φοσκαρνέτης παρατη-
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για την αντιμετώπιση RsV λοίμωξης, μπορεί να χο-
ρηγηθεί, εκτός ενδείξεων, ριμπαβιρίνη σε εισπνεόμενη 
μορφή ή συστηματικά από του στόματος ή ενδοφλέβια. 
ςε μια αναδρομική μελέτη, παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς 
που έλαβαν ριμπαβιρίνη είχαν καλύτερη έκβαση από εκεί-
νους που δεν έλαβαν, ανεξάρτητα από τη συνοδό χορή-
γηση ανοσοτροποποιητικών παραγόντων. ςυγκεκριμένα, 
λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού εμφάνισε 16% των 
ασθενών που έλαβαν ριμπαβιρίνη έναντι 45% της ομά-
δας ελέγχου, ενώ η θνητότητα ήταν 35% και 70% αντί-
στοιχα.60 η προφυλακτική χορήγηση του μονοκλωνικού 
αντισώματος Palivizumab, που αναστέλλει την είσοδο 
του ιού στο αναπνευστικό επιθήλιο, έχει ένδειξη σε παι-
διά ηλικίας <2 ετών. Άλλοι δύο παράγοντες με αντίστοι-
χη δράση, motalizumab και ALN-RsV01 εξετάζονται σε 
κλινικές μελέτες.61 

οι αδενοϊοί αποτελούν σημαντικό αίτιο θνητότητας 
μετά από αλλομΑκ, κυρίως στα παιδιά. για την αντι-
μετώπιση της λοίμωξης χρησιμοποιούνται η ριμπαβιρί-
νη και η σιντοφοβίρη. Περισσότερα δεδομένα υπάρχουν 
για τη σιντοφοβίρη, η οποία αν και αποτελεσματική, πρέ-
πει να χορηγείται με προσοχή, λόγω αυξημένης τοξικό-
τητας. ςτην αναδρομική μελέτη του ΕΒμτ 45 ασθενείς 
έλαβαν σιντοφοβίρη για τεκμηριωμένη (n=16), πιθανή 
(n=13) λοίμωξη ή ασυμπτωματική AdV ιαιμία (n=16) 
και 69% (10 ασθενείς από κάθε ομάδα) ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στη θεραπεία.62

Κυτταρικές θεραπείες 
Παρόλο που για αρκετούς από τους ιούς που προ-

σβάλλουν τους μεταμοσχευμένους ασθενείς υπάρχουν 
διαθέσιμα αντι-ιικά φάρμακα, συχνά η αποτελεσματικό-
τητά τους περιορίζεται από την τοξικότητα και την ανά-
πτυξη ανθεκτικών στελεχών του ιού. Άλλοι ιοί, όπως οι 
αδενοϊοί και οι polyoma ιοί δε φαίνεται να ανταποκρίνο-
νται σε φαρμακευτικούς αντι-ικούς παράγοντες. για τις 
παραπάνω περιπτώσεις, προτείνεται εναλλακτικά η υι-
οθετούμενη ανοσοθεραπεία που στοχεύει στην αντιμε-
τώπιση των λοιμώξεων, μέσω της αποκατάστασης της 
κυτταρικής ανοσίας έναντι των ιών.

Έγχυση λεμφοκυττάρων δότη (DLI)
η πρώτη μέθοδος που μελετήθηκε προς αυτήν την κα-

τεύθυνση ήταν η έγχυση λεμφοκυττάρων δότη. η χορήγη-
ση DLI ήταν αποτελεσματική σε ασθενείς με EBV-PTLD63 
και λοίμωξη από CMV64, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης 
στο προϊόν τ-λεμφοκυττάρων ειδικών έναντι των ιών που 
παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση μετά την πρωτο-
λοίμωξη. Ωστόσο, το ποσοστό των αλλο-αντιδραστικών 
κυττάρων στο DLI είναι υψηλό- έως 10%, με αποτέλεσμα 
η συχνότητα εμφάνισης αντίδρασης μοσχεύματος έναντι 

αρροϊκού συνδρόμου από Clostiridium difficile. Παρε-
πιπτόντως, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν 
προφύλαξη με κινολόνη ωφελήθηκαν και ως προς την 
εμφάνιση βακτηριαιμίας.51

η θεραπεία	της	ΒΚ	αιμορραγικής	κυστίτιδας είναι 
κυρίως συμπτωματική, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρ-
χει εγκεκριμένη αντι-ιική θεραπεία. Επί εμμονής των 
συμπτωμάτων, φαίνεται ότι είναι σκόπιμη η χορήγηση 
σιντοφοβίρης εκτός ενδείξεων. η αναδρομική μελέτη του 
ΕΒμτ σε 62 ασθενείς με Βκ κυστίτιδα, έδειξε ότι 67% 
ανταποκρίθηκαν πλήρως στην εβδομαδιαία ενδοφλέβια 
χορήγηση σιντοφοβίρης (0,5-1mg/kg). ςε νεότερη μελέ-
τη της ομάδας, παρατηρήθηκε ότι η κλινική βελτίωση συ-
νοδεύεται από σημαντική μείωση του ιικού φορτίου στο 
αίμα. ςυγκεκριμένα, σε όλους τους ασθενείς που παρου-
σίασαν πλήρη ύφεση, παρατηρήθηκε μείωση του φορτίου 
του ιού κατά τουλάχιστον 1 λογάριθμο, 2 εβδομάδες μετά 
την έναρξη της θεραπείας με σιντοφοβίρη.53 η βέλτιστη 
δοσολογία της σιντοφοβίρης δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ 
σοβαρό πρόβλημα παραμένει η σημαντική νεφροτοξικό-
τητα, παρά την προφυλακτική χορήγηση προβενεσίδης.

Αναπνευστικοί ιοί της κοινότητας
οι αναπνευστικοί ιοί της κοινότητας, αναπνευστικός 

συγκυτιακός ιός (RsV), ιοί γρίπης, ιοί παραϊνφλουέν-
ζας, αδενοϊός (AdV), ρινοϊοί, κοροναϊοί, μεταπνευμονο-
ϊοί, bocavirus προκαλούν λοίμωξη σε ποσοστό έως 30% 
των ασθενών μετά από αλλομΑκ. Ενώ στους ανοσοε-
παρκείς, οι αναπνευστικοί ιοί προκαλούν κατά κανόνα 
ήπια συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό, στους 
μεταμοσχευμένους ασθενείς λοιμώξεις του κατώτερου 
αναπνευστικού αναφέρονται σε ποσοστό 5-50% και συ-
νοδεύονται από υψηλή θνητότητα, έως 50%.54

Διαθέσιμο εμβόλιο για την πρόληψη των ιογενών 
αναπνευστικών λοιμώξεων, υπάρχει μόνο για τους ιούς 
της γρίπης. οι κατευθυντήριες οδηγίες του ECIL-4 συνι-
στούν εμβολιασμό όλων των ασθενών 3-6 μήνες μετά τη 
μεταμόσχευση και σε ετήσια βάση, κατά την έναρξη της 
επιδημικής περιόδου.55 η αποτελεσματικότητα του εμβο-
λιασμού είναι σε γενικές γραμμές μικρότερη απ’ ότι στο 
γενικό πληθυσμό.56 ςε μια μελέτη, όμως, των Avetysian 
και συν, όπου οι ασθενείς εμβολιάστηκαν 6 μήνες μετά 
την αλλο-μΑκ, μόνο 20% νόσησαν από γρίππη.57 Αντί-
στοιχα, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα αντι-ιικά φάρμακα για 
τους περισσότερους αναπνευστικούς ιούς, με εξαίρεση 
τους αναστολείς νευραμινιδάσης, με κύριο εκπρόσωπο 
την οσελταμιβίρη, που δρουν ενάντια στο ιό της γρίπης. 
οι αναστολείς της νευραμινιδάσης μπορούν να χορηγη-
θούν προφυλακτικά μετά από έκθεση στον ιό της γρίπης. 
Θεραπευτικά, η έγκαιρη έναρξη της χορήγησης, εντός 
24-48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, οδηγεί 
σε έλεγχο της ίωσης σε 46-100% των περιπτώσεων.58,59

η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του rituximab, 
αλλά και η αυξημένη τοξικότητα των χημειοθεραπευτι-
κών σχημάτων, οδήγησε τη χημειοθεραπεία στη θερα-
πεία 2ης γραμμής. τα σχετικά δεδομένα προέρχονται από 
μελέτες σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση συμπαγών 
οργάνων.37,38 το κλασικό σχήμα CHOP-21 (κυκλοφω-
σφαμίδη, δοξορουβικίνη, βινκριστίνη και πρεδνιζόνη κά-
θε 21 ημέρες) μελετήθηκε αναδρομικά από τους Trappe 
και συν σε μια μελέτη 10 ασθενών με PTLD ανθεκτική 
στο rituximab. Πέντε ασθενείς είχαν πλήρη ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία, ενώ η διάμεση επιβίωση ήταν 46,5 μή-
νες. ςε αυτή τη μελέτη σημειώθηκε 1 τοξικός θάνατος, 
ενώ 2 ασθενείς χρειάστηκε να λάβουν εναλλακτική θε-
ραπεία. λόγω τοξικότητας.39

τα αντι-ιικά φάρμακα δεν έχουν, προς το παρόν θέ-
ση στη θεραπεία της EBV λοίμωξης. τα νουκλεοσιδικά 
ανάλογα δεν είναι δραστικά, λόγω της χαμηλής έκφρασης 
της κινάσης της θυμιδίνης κατά τη λυτική φάση του ιού 
και την απουσία έκφρασής της όταν ο ιός βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση. ςε μια μελέτη φάσης 1/2, μελε-
τήθηκε ο συνδυασμός γκανσικλοβίρης με τον αναστολέα 
της αποακετυλάσης των ιστονών, βουτυρική αργινίνη. η 
δράση της προκαλεί μεταγραφή της EBV κινάσης της θυ-
μιδίνης, με αποτέλεσμα τα κύτταρα που βρίσκονται σε 
λυτικό κύκλο να γίνονται ευαίσθητα στην γκανσικλοβί-
ρη. ο συνδυασμός των δύο παραγόντων ήταν σχετικά 
καλά ανεκτός και οδήγησε σε σημαντικές ανταποκρίσεις 
10 από τους 15 ασθενείς με EBV λεμφικές κακοήθειες. 
Απαιτούνται, όμως, περαιτέρω μελέτες για την ευρεία 
εφαρμογή αυτής της προσέγγισης.40

Άλλοι ερπητοϊοί
η κλινική χρησιμότητα της ακυκλοβίρης στη θεραπεία 

λοιμώξεων από ιό απλού έρπητα (HsV1/2) και στην πρό-
ληψή τους στους οροθετικούς ασθενείς έχει τεκμηριωθεί 
ήδη από τη δεκαετία του 1980.41,42 Δεδομένου ότι ενερ-
γοποίηση του HsV μπορεί να συμβεί τόσο στην πρώιμη 
όσο και στην όψιμη φάση της μεταμόσχευσης οι Erard 
και συν εξέτασαν την αποτελεσματικότητα της παρατετα-
μένης χορήγησης ακυκλοβίρης. η πιθανότητα εμφάνισης 
HsV λοίμωξης στα 2 έτη βρέθηκε 31,6% για τους ασθε-
νείς που έλαβαν προφύλαξη έως την ημέρα +30, έναντι 
3,9% και 0% για τους ασθενείς που έλαβαν ακυκλοβίρη 
για 1 έτος ή >1 έτος αντίστοιχα.43 κατ’ αναλογία, η πα-
ρατεταμένη προφύλαξη με ακυκλοβίρη ή βαλακυκλοβίρη 
για 1 έτος ή περισσότερο, παρουσία GvHD ή συνεχιζόμε-
νης ανοσοκατασταλτικής αγωγής, φάνηκε ευεργετική και 
στην περίπτωση του ιού ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα 
(VZV).44 Επίσης, το εμβόλιο από ζώντα εξασθενημένο ιό 
VZV φαίνεται ότι μπορεί να χορηγείται με ασφάλεια 2 
έτη μετά την αλλομΑκ, με <2% των ασθενών να εμφα-
νίζουν αυτοπεριοριζόμενο εξάνθημα.45,46 η ενδοφλέβια 

ακυκλοβίρη παραμένει θεραπεία εκλογής στην αντιμε-
τώπιση βαριάς στοματίτιδας ή συστηματικής νόσου από 
HsV, καθώς και για την ανεμευλογιά και τον έρπητα ζω-
στήρα. η από του στόματος ακυκλοβίρη, η βαλακυκλοβί-
ρη και η φαμσικλοβίρη μπορούν να δοθούν σε λιγότερο 
σοβαρές περιπτώσεις. ςε περίπτωση ανθεκτικών στελε-
χών, συνιστάται φοσκαρνέτη ή σιντοφοβίρη.29

ιαιμία από ερπητοϊό 6 (HHV 6) μετά από αλλομΑκ 
παρατηρείται σε ποσοστό έως 50%. Πολύ σπάνια εκδη-
λώνεται κλινικά με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας ή μυ-
ελοκαταστολή. μικρές κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η 
προφυλακτική χορήγηση γκανσικλοβίρης, μπορεί να είναι 
ωφέλιμη.47,48 Όμως λόγω της τοξικότητας που προκαλεί 
και της σπανιότητας της νόσου από HHV-6, δεν έχει κα-
θιερωθεί στην κλινική πρακτική. με βάση στοιχεία από 
αναφορές περιπτώσεων και μικρές αναδρομικές μελέ-
τες, για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της εγκεφαλίτιδας 
συνιστάται χορήγηση φοσκαρνέτης ή γκανσικλοβίρης.15

Ιός ΒΚ (BKV)
Ανήκει στην ομάδα των polyoma ιών και προσβάλει 

έως και 100% του γενικού πληθυσμού. η πρωτολοίμωξη 
συμβαίνει στην παιδική ηλικία και είναι ασυμπτωματική. 
ςτη συνέχεια ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση 
στα ουροεπιθηλιακά κύτταρα, αλλά και σε άλλους ιστούς. 
μετά από αλλομΑκ, ο ιός μπορεί να ενεργοποιηθεί με 
αποτέλεσμα BK ιουρία ή νόσο. η νόσος προσβάλλει κατά 
κύριο λόγο το ουροποιητικό σύστημα, με συχνότερη εκ-
δήλωση την αιμορραγική κυστίτιδα.49 το φάσμα των συ-
μπτωμάτων είναι ευρύ και περιλαμβάνει ασυμπτωματική 
αιματουρία, σπανιότερα ουρητηρίτιδα ή διάμεση νεφρί-
τιδα, μαζική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. 

Προφύλαξη:	οι κινολόνες είναι δραστικές in vitro 
έναντι του BKV, αναστέλλοντας τη DNA γυράση και 
τον πολλαπλασιασμό του ιού. οι Leung και συν μελέ-
τησαν την προφυλακτική χορήγηση σιπροφλοξασίνης 
σε μια μη τυχαιοποιημένη μελέτη, όπου 68 ασθενείς με-
τά από αλλο-μΑκ έλαβαν σιπροφλοξασίνη (500mg×2 
per os ή 200mg×2 iv) ή κεφαλοσπορίνη. Παρατηρήθηκε 
ότι το φορτίο του ιού στα ούρα ήταν σημαντικά χαμηλό-
τερο στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης με διάμεση τιμή 
3×105c/mL έναντι 2,6×109c/mL που ήταν για την ομάδα 
της κεφαλοσπορίνης. το αποτέλεσμα ήταν ανεξάρτητο 
από τη σύγχρονη χορήγηση ή μη κορτικοστεροειδών. Πα-
ρόλα αυτά, η συχνότητα σοβαρής αιμορραγικής κυστί-
τιδας δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων.50 Αργότερα οι 
Miller και συν, σε μια αναδρομική μελέτη 92 ασθενών, 
έδειξαν ότι παρατεταμένη προφύλαξη με σιπροφλοξα-
σίνη (έως την ημέρα +60 μετά τη μεταμόσχευση) μειώ-
νει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης Βκ κυστίτιδας 
βαθμού 3-4 (2,6% έναντι 20,9% στους ασθενείς που δεν 
έλαβαν προφύλαξη), χωρίς να αυξάνεται η επίπτωση δι-
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ιών από το περιφερικό αίμα μετά από έκθεσή τους στο 
ειδικό αντιγόνο και απ’ ευθείας έγχυση στον ασθενή έχει 
κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητικών ομάδων. οι 
δύο πιο αποτελεσματικές μέθοδοι επιλογής που φαίνεται 
ότι μπορούν να έχουν κλινική εφαρμογή είναι η επιλο-
γή με HLA-πολυμερή και η επιλογή τ λεμοφοκυττάρων 
που παράγουν κυτταροκίνες.

τα HLA-πολυμερή αποτελούνται από πεπτίδια πρω-
τεϊνών του ιού (επίτοπους) που αλληλεπιδρούν με συγκε-
κριμένα μόρια HLA τάξης ι. Αυτά συνδέονται με ειδικά 
έναντι του συγκεκριμένου επίτοπου CD8+ T λεμφοκύτ-
ταρα, τα οποία στη συνέχεια επιλέγονται με μαγνητικά 
σφαιρίδια. οι Cobbolt και συν χρησιμοποίησαν CMV 
ειδικά τετραμερή για να απομονώσουν CD8+ T λεμφο-
κύτταρα έναντι του ιού σε μόλις 4 ώρες. τα κύτταρα χο-
ρηγήθηκαν σε 9 ασθενείς με CMV ενεργοποίηση και 
παρά τη χαμηλή δόση, πολλαπλασιάστηκαν in vivo και 
κατάφεραν να ελέγξουν τη λοίμωξη. το φορτίο του ιού 
μηδενίστηκε σε 8/9 ασθενείς, ενώ κανείς δεν παρουσία-
σε CMV νόσο.73 ςτη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν με επι-
τυχία πενταμερή για την αντιμετώπιση λοιμώξεων από 
CMV, EBV και αδενοϊό.74 τελευταία εφαρμόστηκε η τε-
χνολογία των επταμερών (streptamers), τα οποία, αντίθε-
τα με τα τετραμερή και τα πενταμερή, συνδέονται με τα 
τ λεμφοκύτταρα με τρόπο αντιστρεπτό. Έτσι τα τ λεμ-
φοκύτταρα του τελικού προϊόντος έχουν ακριβώς τα ίδια 
φαινοτυπικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με αντίστοι-
χα κύτταρα που δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία.75 
CD8+ T λεμφοκύτταρα έναντι CMV που απομονώθη-
καν με αυτή τη μέθοδο, χορηγήθηκαν σε 2 ασθενείς με 
πολυθεραπευμένη, μη ανταποκρινόμενη CMV λοίμωξη. 
μετά από μία έγχυση κυττάρων, το φορτίο του ιού μη-
δενίστηκε, χωρίς να χρειαστεί άλλη αντι-ιική θεραπεία 
και χωρίς εμφάνιση GvHD.76

κατά τη δεύτερη τεχνική τα ειδικά τ λεμφοκύτταρα 
εκτίθενται για 12-16 ώρες στο ειδικό αντιγόνο με απο-
τέλεσμα να παράγουν ιντερφερόνη γ (IFNγ). τα κύττα-
ρα σημαίνονται με αντίσωμα έναντι της IFNγ και στη 
συνέχεια επιλέγονται με μαγνητικά σφαιρίδια συνδεδε-
μένα με αντίσωμα αντί- IFNγ. Εφόσον η μέθοδος είναι 
ανεξάρτητη του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας, 
επιλέγονται τόσο CD8+ όσο και CD4+ τ λεμφοκύτταρα 
έναντι του ειδικού αντιγόνου. οι Feuchtinger et al χρησι-
μοποίησαν τη μέθοδο επιλογής με IFNγ για τη θεραπεία 
9 παιδιών με συστηματική λοίμωξη από αδενοϊό μετά 
από αλλομΑκ. μετά από έγχυση μόλις 1,2×103-5×104 
CD3+ T κυττάρων/kg, 5 από τα 6 παιδιά που εκτιμήθη-
καν παρουσιάσαν κλινικό όφελος. Αργότερα, η ίδια ομάδα 
εφάρμοσε με επιτυχία την μέθοδο επιλογής τ κυττάρων 
με IFNγ σε 18 ασθενείς, για την αντιμετώπιση ανθεκτι-
κής CMV νόσου. ςε 83% των περιπτώσεων, μεταξύ των 
οποίων δύο ασθενείς με CMV εγκεφαλίτιδα, το φορτίο 
του ιού μηδενίστηκε ή μειώθηκε κατά τουλάχιστον 1 λο-

γάριθμο.77 ςτη μελέτη φάσης ι/ιι των Peggs και συν, σε 
όλους τους ασθενείς που έλαβαν τα κύτταρα προφυλα-
κτικά διαπιστώθηκε in vivo έκπτυξη των CMV ειδικών 
τ λεμφοκυττάρων, παρά τη συνοδό χορήγηση ανοσοκα-
τασταλταλτικής αγωγής.78

τ λεμφοκύτταρα ειδικά έναντι του EBV που απομονώ-
θηκαν με αντι-IFNγ μετά από έκθεση σε 23 ΕΒV πεπτίδια- 
επιτόπους και χορηγήθηκαν σε ασθενείς με EBV-PTLD. 
τρεις ασθενείς με πρώιμη νόσο πέτυχαν πλήρη ύφεση, 
ενώ 3 με νόσο τελικού σταδίου δεν ανταποκρίθηκαν.79 
η ομάδα του Feuchtinger, χρησιμοποίησε την πρωτεΐ-
νη EBNA1 ως αντιγονικό ερέθισμα. ςε 8/10 ασθενείς 
με PTLD, τα ειδικά τ λεμφοκύτταρα έναντι της EBNA1 
πρωτεΐνης εκπτύχθηκαν in vivο, με συνοδό κλινική αντα-
πόκριση σε 7 ασθενείς.80 ςτις παραπάνω μελέτες η έγχυ-
ση επιλεγμένων κυτταροτοξικών τ λεμφοκυττάρων με 
ειδικότητα αντιγόνου αποδείχθηκε ασφαλής όσον αφο-
ρά στην τοξικότητα και την ανάπτυξη GvHD.

Έκπτυξη κυτταροτοξικών Τ 
λεμφοκυττάρων ex vivo

H ex vivo έκπτυξη τ λεμφοκυττάρων ειδικών έναντι 
ιών επιτρέπει την ανάκτηση μεγάλου αριθμού ειδικών τ 
κυττάρων προς έγχυση, συγκριτικά με την ταχεία επιλο-
γή, χωρίς ταυτόχρονα να αυξάνεται ο αριθμός των αλλο-
δραστικών κυττάρων στο προς έγχυση προϊόν.81

Ιός Epstein Barr
η έγχυση EBV ειδικών τ λεμφοκυττάρων δότη έχει 

αποδειχθεί αποτελεσματική στην αντιμετώπιση EBV λοί-
μωξης μετά από αλλομΑκ και αποτελεί θεραπεία εκλογής 
για την πρόληψη και τη θεραπεία της EBV-PTLD (σύστα-
ση CII).29 ςτις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Rooney 
και συν χρησιμοποίησαν EBV λεμφοβλαστοειδή κύτταρα 
του δότη (EBV-LCL) για την ενεργοποίηση και έκπτυξη 
των EBV ειδικών τ λεμφοκυττάρων ex vivo. το τελικό 
προϊόν περιείχε τόσο CD8+ όσο και CD4+ κύτταρα. τα 
κύτταρα χορηγήθηκαν σε δόση 2x107/m2 σε 26 μεταμο-
σχευμένους ασθενείς και ήταν ασφαλή και αποτελεσματι-
κά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της EBV-PTLD.82 
η ίδια ομάδα δημοσίευσε το 2009 τα αποτελέσματα από 
την έγχυση EBV ειδικών κυττάρων δότη, προληπτικά σε 
100 ασθενείς υψηλού κινδύνου και θεραπευτικά σε 13 
ασθενείς με PTLD. Από τους ασθενείς που έλαβαν τα 
κύτταρα προληπτικά, κανείς δεν εκδήλωσε PTLD, ενώ 
στην ομάδα ελέγχου η συχνότητα εμφάνισης της νόσου 
ήταν 11,5%. Επίσης, 11/13 ασθενείς που έλαβαν τα κύτ-
ταρα θεραπευτικά, πέτυχαν πλήρη και σταθερή ύφεση 
της νόσου.83 Αντίστοιχα αποτελέσματα προκύπτουν από 
αρκετές άλλες μελέτες.84,85 Παρόλα αυτά, η διαθεσιμό-

ξενιστή (GvHD) να είναι συχνά δυσανάλογη του οφέλους. 
ςτην προσπάθεια περιορισμού της αλλοδραστικότητας, 
μελετήθηκαν η εκλεκτική απομάκρυνση ή η ανεργοποί-
ηση των τ-αλλοδραστικών κυττάρων.

Απομάκρυνση/ανεργοποίηση 
αλλοδραστικών κυττάρων

για την απομάκρυνση των αλλοαντιδραστικών τ-λεμ-
φοκυττάρων ex vivo, πριν την έγχυση του κυτταρικού 
προϊόντος στον ασθενή, τα λεμφοκύτταρα το δότη καλλι-
εργούνται παρουσία αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων 
του λήπτη. τα ενεργοποιημένα τ-λεμφοκύτταρα πολλα-
πλασιάζονται και εκφράζουν δείκτες ενεργοποίησης, όπως 
CD25, CD69, CD71, CD134, CD137 και HLA-DR. με 
βάση τους δείκτες αυτούς, τα αλλοδραστικά κύτταρα μπο-
ρούν να αφαιρεθούν από το προϊόν με ανοσολογικές μεθό-
δους. Πρώτοι οι Van Dijk και συν μετά από ενεργοποίηση 
των αλλοδραστικών κυττάρων, χρησιμοποίησαν για την 
απομάκρυνσή τους μαγνητικά σφαιρίδια συνδεμένα με 
CD25, CD69, CD71 και HLA-DR μεμονωμένα ή σε συν-
δυασμό. κατόπιν διέλευσης του προϊόντος από μαγνητικό 
πεδίο, διαπιστώθηκε μείωση των τ-αλλοαντιδραστικών 
κυττάρων κατά 10 φορές.65 Αργότερα, στα πλαίσια κλι-
νικών μελετών, χορηγήθηκαν DLI μετά από επεξεργα-
σία με αντι-CD25 συνδεμένο με άνοση τοξίνη. τα DLI 
έλαβαν παιδιά και ενήλικες ασθενείς μετά από απλοταυ-
τόσημη ή μεταμόσχευση από ιστοσυμβατό αδερφό και 
παρατηρήθηκε αποκατάσταση της κυτταρικής ανοσίας 
έναντι των CMV και EBV, με αποδεκτή συχνότητα εμ-
φάνισης GvHD.66,67 Πρόσφατα, χρησιμοποιήθηκε και η 
μέθοδος της φωταφαίρεσης. η μέθοδος βασίζεται στο 
ότι τα ενεργοποιημένα αλλοαντιδραστικά τ λεμφοκύτ-
ταρα απορροφούν τη χρωστική TH9402, αλλά σε αντί-
θεση με τα μη ενεργοποιημένα κύτταρα, δεν μπορούν να 
την αποβάλλουν. Όταν κύτταρα που περιέχουν τη χρω-
στική εκτίθενται στο ορατό φως, αποπίπτουν. Όμως τα 
αποτελέσματα της χορήγησης DLI μετά από φωταφαίρε-
ση ήταν απογοητευτικά, με αυξημένη συχνότητα οξείας 
και χρόνιας GvHD και σοβαρές ιογενείς, βακτηριακές και 
μηκυτιασικές λοιμώξεις, έτσι ώστε η μελέτη διεκόπη.68

ςε μια άλλη προσέγγιση, τα τ λεμφοκύτταρα του δότη 
τροποποιούνται, ώστε να εκφράζουν ένα “γονίδιο αυτο-
κτονίας”. ςτην περίπτωση που ο λήπτης εμφανίσει GvHD, 
υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης του συγκεκριμένου 
γονιδίου, με αποτέλεσμα την απόπτωση του κυττάρου. το 
περισσότερο μελετημένο γονίδιο είναι αυτό της κινάσης 
της θυμιδίνης του ιού του απλού έρπητα (HsV-tk). το προ-
ϊόν του γονίδιου αυτού καταλύει τη φωσφορυλίωση της 
γκανσικλοβίρης στο ενεργό φάρμακο, υπό την επίδραση 
του οποίου τα διαιρούμενα κύτταρα αποπίπτουν. ςε μια 
μελέτη φάσης 1/2 χορηγήθηκαν HsV-tk τροποποιημένα 
κύτταρα δότη σε 28 ασθενείς μετά από απλοταυτόσημη 

μΑκ. ςε 22/28 ασθενείς παρατηρήθηκε ταχεία αποκα-
τάσταση της κυτταρικής ανοσίας και στην ομάδα αυτήν 
η επίπτωση των ιογενών λοιμώξεων ήταν μόλις 9%. Δέ-
κα ασθενείς παρουσίασαν GvHD και έλαβαν γκανσικλο-
βίρη. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των HsV-tk τ 
λεμφοκυττάρων (40-93%) και πλήρης υποχώρηση της 
GvHD, χωρίς άλλη θεραπεία.69 Βασικό μειoνέκτημα της 
μεθόδου είναι ότι το γονίδιο HsV-tk, προερχόμενο από 
ιό, μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική απάντηση και άρα 
πρώιμη απόπτωση των κυττάρων που το φέρουν. Επίσης 
σε ασθενείς που έχουν λάβει HsV-tk κύτταρα, πρακτικά 
αποκλείεται η θεραπευτική επιλογή της γκανσικλοβίρη 
για την αντιμετώπιση λοιμώξεων μετά από αλλομΑκ. 

Εναλλακτικά, δοκιμάστηκε η εισαγωγή στα τ-λεμ-
φοκύτταρα του γονιδίου της κασπάσης 9 (iC9), το οποίο 
δεν είναι ανοσογόνο. το προϊόν του γονιδίου διμερίζε-
ται παρουσία του παράγοντα CID (Chemical Inducer of 
Dimerization) και οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο. η μέθο-
δος εφαρμόστηκε κλινικά σε παιδιά μετά από απλοταυ-
τόσημη μΑκ. Επί εμφάνισης GvHD, δόθηκε αγωγή με 
CID και σε 30΄ περισσότερα από 90% των τροποποιη-
μένων κυττάρων οδηγήθηκαν σε απόπτωση. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα υπολειπόμενα iC9-τ λεμφοκύτταρα 
πολλαπλασιάστηκαν εκ νέου και διατήρησαν την αντι-
ιική τους δραστικότητα.70

η ενεργοποίηση του τ λεμφοκυττάρου απαιτεί σύνδε-
ση του αντιγόνου με τον υποδοχέα του και στη συνέχεια 
αλληλεπίδραση του CD28 υποδοχέα του λεμφοκυττάρου 
με τα μόρια Β7.1 και Β7.2 ενός αντιγονοπαρουσιαστικού 
κυττάρου. οι Davies και συν εκμεταλευόμενοι την πα-
ραπάνω γνώση, εξέθεσαν μυελικό μόσχευμα από απλο-
ταυτόσημο δότη σε μονοκύτταρα του λήπτη παρουσία 
της υβριδικής πρωτεΐνης CTLA-Ig (n=19) ή μονοκλω-
νικού αντισώματος anti-B7 (n=5). οι παράγοντες αυτοί 
εμποδίζουν την αλληλεπίδραση των μερικώς ενεργοποι-
ημένων αλλοαντιδραστικών κυττάρων του μοσχεύματος 
με τα αντιγονοπαρουσιαστικά, οδηγώντας τα πρώτα σε 
ανεργία. Πράγματι, παρά την υψηλή δόση CD3+ κυττά-
ρων, 5 ασθενείς παρουσίασαν GvHD ≥III. Παρατηρήθη-
κε ταχεία αποκατάσταση της τ κυτταρικής ανοσίας με 
συνοδό έκπτυξη CMV ειδικών κυττάρων.71

τέλος, οι Di Ianni και συν χορήγησαν τ-ρυθμιστικά 
κύτταρα (Tregs), σε 28 ασθενείς, 4 ημέρες πριν υποβλη-
θούν σε απλοταυτόσημη μΑκ, ταυτόχρονα με DLI. η 
ανασταλτική δράση των Tregs στα ενεργοποιημένα αλ-
λοδραστικά τ λεμφοκύτταρα in vivo είχε ώς αποτέλε-
σμα να εμφανίσουν GvHD μόνο 2 ασθενείς, ενώ τα τ 
λεμφοκύτταρα έναντι ειδικών παθογόνων πολλαπλασι-
άστηκαν ταχέως.72

Ταχεία επιλογή Τ λεμφοκυττάρων  
με ειδικότητα αντιγόνου

η ταχεία επιλογή ειδικών τ λεμφοκυττάρων έναντι 
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Prophylaxis and treatment for viral infections - pharmacological  
and cellular therapies
by Ifigenia Α. Tzannou

Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA

ABsTRACT: Viral infections remain a significant cause of morbidity and mortality after hematopoi-
etic stem cell transplantation. Due to profound immunosuppression, transplant patients are susceptible 
to both latent and community acquired viruses. Over the past 20 years great progress has been made to 
rapidly detect viral infections, while new antiviral pharmacological agents have been investigated. Ef-
fective prophylaxis and treatment is currently available for most herpesviruses and influenza viruses. 
However, antiviral agents are not effective for many other viruses. Even when pharmacological therapies 
are available, they may cause significant toxicity or lead to resistant mutants. Adoptive immunothera-
py with antigen-specific T cells is an effective alternative providing protection against viruses, without 
causing alloreactivity.
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βελτίωσης όσον αφορά κυρίως στην ασφάλειά των αντι-
ιικών παραγόντων. Εναλλακτικά, η υιοθετούμενη ανοσο-
θεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση της κυτταρικής 
ανοσίας έναντι των ιών. Έχει αποδειχθεί κλινικά αποτε-
λεσματική στην προφύλαξη και τη θεραπεία λοιμώξεων 

από CMV, EBV, HHV-6, AdV και BKV. το φάσμα των 
ιών-στόχων αναμένεται να επεκταθεί, ενώ η δημιουργία 
τραπεζών κυττάρων από τρίτους δότες καθιστά τις κυτ-
ταρικές θεραπείες προσιτές σε περισσότερους ασθενείς.

τητα της μεθόδου παραμένει περιορισμένη, λόγω του ότι 
είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς απαιτούνται 4 εβδο-
μάδες καλλιέργειας για τα EBV-LCL και επιπλέον 3 για 
την έκπτυξη των EBV ειδικών κυττάρων.

Κυτταρομεγαλοϊός
τα πρώτα κλινικά δεδομένα για τη χρήση CMV ειδι-

κών κυττάρων που εκπτύχθηκαν ex vivo δημοσιεύθηκαν 
από τους Walters και συν το 1995. για την ενεργοποίηση 
και έκπτυξη των κυττάρων του δότη, χρησιμοποίησαν αυ-
τόλογους ινοβλάστες ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύττα-
ρα, τους οποίους είχαν διαμολύνει με τον ιό. CD8+ CMV 
ειδικά λεμφοκύτταρα χορηγήθηκαν προφυλακτικά σε 14 
ασθενείς. οι εγχύσεις ήταν ασφαλείς και κανένας ασθε-
νής δεν παρουσίασε CMV λοίμωξη. τα CD8+ CMV ειδι-
κά λεμφοκύτταρα ανιχνεύονταν στο περιφερικό αίμα του 
λήπτη έως και 8 εβδομάδες μετά το τέλος της θεραπεί-
ας, αλλά μετέπειτα μειώνονταν στην περίπτωση που δεν 
είχε συμβεί ενδογενής αποκατάσταση των CD4+ CMV 
ειδικών λεμφοκυττάρων.86 

οι Einsele και συν κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτό 
το πρόβλημα και να εκπτύξουν CD4+ και CD8+ CMV 
ειδικά τ λεμφοκύτταρα, χρησιμοποιώντας μονοπύρη-
να κύτταρα δότη, τα οποία υπέβαλαν σε επανειλημμένο 
αντιγονικό ερεθισμό. τα κύτταρα αυτά χορηγήθηκαν σε 
8 ασθενείς με CMV λοίμωξη μη ανταποκρινόμενη στα 
αντι-ιικά φάρμακα. Όλοι οι ασθενείς που αναλύθηκαν 
στη μελέτη, παρουσιάσαν μείωση του ιικού φορτίου.87

Άλλοι ερευνητές χρησιμοποίησαν δενδριτικά κύτ-
ταρα ως αντιγονοπαρουσιαστικά για την ενεργοποίηση 
και έκπτυξη των CMV ειδικών κυττάρων, με εξίσου κα-
λά αποτελέσματα.88,89

Κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα  
έναντι πολλαπλών ιών

οι Leen και συν κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα 
προϊόν το οποίο στοχεύει ταυτόχρονα τον CMV, EBV 
και AdV, χρησιμοποιώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα, μονοκύτταρα και EBV-LCL που τροποποίησαν 
γενετικά χρησιμοποιώντας αδενοϊικό φορέα, που εκφρά-
ζει το γονίδιο pp65 του CMV. τα ειδικά έναντι των ιών 
τ λεμφοκύτταρα χορηγήθηκαν σε 14 ασθενείς μετά από 
αλλομΑκ. Δεν παρατηρήθηκε GvHD, ενώ τα κύτταρα 
πολλαπλασιάστηκαν in vivo, ελέγχοντας την ιογενή λοί-
μωξη σε όλες τις περιπτώσεις. CMV και EBV ειδικά τ 
λεμφοκύτταρα ανιχνεύθηκαν στο περιφερικό αίμα όλων 
των ασθενών, ενώ κύτταρα έναντι AdV ανιχνεύθηκαν μό-
νο στους ασθενείς με ενεργό λοίμωξη από AdV.90 τελευ-
ταία, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα από μια κλινική 
μελέτη της ίδιας ομάδας που στοχεύει σε 5 ιούς (EBV, 

CMV, AdV, HHV-6 και BKV). ςτη μελέτη αυτή τα κύτ-
ταρα προς έγχυση παρασκευάστηκαν σε μόλις 10 ημέρες, 
χρησιμοποιώντας για την ενεργοποίηση των τ ειδικών 
λεμφοκυττάρων πεπτίδια που αντιπροσωπεύουν τις πε-
ρισσότερο ανοσογόνες πρωτεΐνες των 5 ιών. τα κύττα-
ρα χορηγήθηκαν προληπτικά (n=3) ή θεραπευτικά (n=8) 
σε παιδιά και ενήλικες μετά από αλλο-μΑκ. οι εγχύ-
σεις ήταν ασφαλείς και μόνο ένας ασθενής εμφάνισε de 
novo GvHD δέρματος. ςυνολικά αντιμετωπίστηκαν 18 
επεισόδια λοιμώξεων από τους 5 ιούς και η ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία ήταν 94%. η μείωση του ιικού φορτίου 
συνοδεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις από αύξηση των τ 
λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι του υπεύθυνου για 
τη λοίμωξη ιού.91

Εφαρμογή της μεθόδου σε ασθενείς 
χωρίς διαθέσιμο δότη για υιοθετούμενη 
ανοσοθεραπεία

Αν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε αλλομΑκ από δότη 
που δεν έχει εκτεθεί στους συγκεκριμένους ιούς ή από 
οΠΑ, η δημιουργία προϊόντος για υιοθετούμενη ανοσο-
θεραπεία από τον ίδιο δότη είναι πρακτικά αδύνατη. ςε 
τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυτ-
ταρικές σειρές από τρίτο δότη. ςε μια πρόσφατη μελέτη, 
η αναζήτηση μερικώς ιστοσυμβατών ειδικών τ λεμφο-
κυττάρων από τράπεζα ήταν επιτυχής για το 90% των 
ασθενών. η κυτταρική θεραπεία ήταν ασφαλής και απο-
τελεσματική στον έλεγχο των ανθεκτικών EBV, CMV 
και AdV λοιμώξεων, με αποδεδειγμένο κλινικό όφελος 
στο 74% των ασθενών.92

Ειδικά για τους ασθενείς που λαμβάνουν ομφάλιο μό-
σχευμα, οι Hanley και συν έδειξαν ότι είναι δυνατόν να 
παρασκευαστούν τ λεμφοκύτταρα με ειδικότητα τριών 
ιών (EBV, CMV, AdV), χρησιμοποιώντας το 20% του μο-
σχεύματος. τέτοια κύτταρα χορηγήθηκαν σε 7 ασθενείς 
63-146 ημέρες μετά την αλλο-μΑκ και ήταν αποτελε-
σματικά στην προώθηση της ανοσιακής αποκατάστασης.93

Συμπεράσματα
καθώς η συχνότητα των ιογενών λοιμώξεων μετά 

από αλλομΑκ συνεχώς αυξάνεται, η ανάγκη βελτίω-
σης των θεραπειών γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. 
τα τελευταία 20 χρόνια, η εισαγωγή της γκανσικλοβί-
ρης και του rituximab στην κλινική πράξη, άλλαξαν τα 
δεδομένα για τη θεραπεία της CMV και EBV λοίμωξης 
αντίστοιχα στους ασθενείς μετά από αλλομΑκ, ενώ για 
πολλούς άλλους ιούς δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσμα-
τικά φάρμακα. ςήμερα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
προφυλακτική και την προληπτική θεραπεία των ιογε-
νών λοιμώξεων, όμως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
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Ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης  
στην οξεία μυελογενή λευχαιμία
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ΠΕριληψη: η αλλογενής μεταμόσχευση παραμένει η αποτελεσματικότερη θεραπεία της ομλ, λό-
γω του ανοσολογικού φαινομένου του μοσχεύματος κατά της λευχαιμίας. ςυνοδεύεται από υψηλότε-
ρη θνητότητα σε σχέση με τη συνέχιση της συμβατικής χημειοθεραπείας μετά την επίτευξη ύφεσης. 
Εντούτοις, λόγω της κατά τα τελευταία χρόνια βελτίωσης της έκβασης των μεταμοσχεύσεων, η αλλο-
γενής μεταμόσχευση θεωρείται πλέον η καλύτερη θεραπεία εδραίωσης της ύφεσης για τους περισσό-
τερους ασθενείς. με βάση τους νεότερους προγνωστικούς δείκτες, όλοι πρακτικά οι ασθενείς πρέπει 
να θεωρούνται υποψήφιοι για μεταμόσχευση σε πρώτη πλήρη ύφεση, πλην εκείνων με «ευνοϊκή» πρό-
γνωση. η χρήση σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης έντασης αύξησε τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων 
σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή με σημαντική συννοσηρότητα, με δότες ιστοσυμβατούς αδελφούς 
ή συμβατούς μη συγγενείς.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή - Αντιλευχαιμική δράση  
της αλλογενούς μεταμόσχευσης 
αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ομλ) είναι μία αρκετά 
ετερογενής νόσος σε ότι αφορά την ανταπόκριση στη θε-
ραπεία και την πρόγνωση. H ετήσια επίπτωση στις ηΠΑ 
είναι 13.400 ασθενείς ανά έτος, με διάμεση ηλικία κατά 
τη διάγνωση τα 69-71 έτη (δεδομένα του NCI/sEER). 

Όπως και για πολλές μυελικές κακοήθειες, η αλλογε-
νής μΑκ αποτελεί την κύρια ή και σε πολλές περιπτώσεις 
τη μόνη δυνητικά θεραπεία ίασης για την ομλ. Παρέχει 
τη δυνατότητα να χορηγηθούν με το σχήμα προετοιμα-
σίας μυελοαφανιστικές δόσεις χημειο- ή και ακτινοθε-
ραπείας επιτυγχάνοντας έτσι το μέγιστο αντιλευχαιμικό 
αποτέλεσμα. Όμως, η κατεξοχήν αντιλευχαιμική δράση 
είναι ανοσολογικής αρχής και οφείλεται στη δράση του 
αλλογενούς μοσχεύματος εναντίον της λευχαιμίας (GVL, 
graft versus leukemia) με κύριο υπεύθυνο κυτταρικό πλη-
θυσμό τα τ λεμφοκύτταρα του δότη. Ωστόσο, και άλλοι 
κυτταρικοί πληθυσμοί, όπως αλλοδραστικά Νκ κύττα-
ρα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή, κυρίως 
στις απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις. Έτσι η αλλογε-

νής μΑκ αποτελεί την κύρια και την πλέον επιτυχή υι-
οθετούμενη ανοσοθεραπεία, και σε αυτήν ακριβώς την 
GVL δράση στηρίζεται η εκρηκτική αύξηση των μετα-
μοσχεύσεων με σχήματα προετοιμασίας μειωμένης έντα-
σης (RIC, reduced intensity conditioning). ςοβαρό όμως 
εμπόδιο για την ευρεία καθιέρωση της αλλογενούς μΑκ, 
υπήρξε εξ αρχής η αυξημένη θνητότητα που σχετίζεται 
με τη μεταμόσχευση (τRM, transplant related mortality). 
τα τελευταία χρόνια η πρόοδος στην επιλογή του δότη 
με την καθιέρωση μοριακών μεθόδων για την HLA τυπο-
ποίηση, η βελτίωση της υποστηρικτικής αγωγής και της 
αντιμετώπισης των λοιμώξεων, η καλύτερη επιλογή των 
ασθενών, η κατανόηση και η εφαρμογή προγνωστικών 
παραγόντων κινδύνου σχετικά με τον ασθενή, αλλά και με 
τη νόσο, καθώς και η πρώιμη παραπομπή για μεταμόσχευ-
ση, προκαλούν μια διαρκή μείωση της TRM και αύξηση 
της συνολικής επιβίωσης (Os, overall survival). μεταξύ 
των περιόδων 1993-1997 και 2003-2007 υπήρξε μείωση 
της πρώιμης TRM (ημ. +200) κατά 60% και αύξηση της 
Os κατά 41% (p<0.001)1 και σύμφωνα με τα δεδομένα 
του CIBMTR της περιόδου 1994-2005 φαίνεται ότι, παρά 
την αύξηση της διάμεσης ηλικίας των μεταμοσχευμένων 
ασθενών και την αύξηση των αλλογενών μΑκ από μη 
συγγενείς δότες, η συνολική πρώιμη επιβίωση σε ασθε-
νείς με ομλ σε πρώτη πλήρη ύφεση (ΠΥ1) από ιστο-
συμβατό αδελφό αυξήθηκε από 85% σε 94% (p<0.001) 
και από μη συγγενή δότη από 63% σε 86% (p<0.001). 
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να από το CALGB με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τα 
6.4 έτη, δείχνουν 5-ετή αθροιστική επίπτωση υποτροπής 
(CIR, cumulative incidence of relapse) 53% και Os 50%.7 

Φαίνεται λοιπόν, ότι ακόμα και στη σχετικά ομοιογενή 
αυτή ομάδα, υπάρχουν ασθενείς με διαφορετική μακρο-
χρόνια πρόγνωση. ςύμφωνα με τα δεδομένα των μελε-
τών στο πίνακα 1 και 2, νωρίς κατά τη θεραπεία μπορεί 
να προσδιοριστεί μία ομάδα ασθενών με αναμενόμενη 
δυσμενέστερη εξέλιξη, όπως επίσης και ένα όριο MRD 
κατά τις διάφορες φάσεις της θεραπείας, το οποίο σχε-
τίζεται με κλινική υποτροπή της νόσου.8 Ανάλογα είναι 
και τα ευρήματα από τη γερμανο-Αυστριακή ομάδα. ςε 
ασθενείς με inv(16), ο προσδιορισμός της MRD επιτρέ-
πει την ανίχνευση ασθενών με υψηλό κίνδυνο υποτρο-
πής, ενώ διαπιστώνεται η αρνητική επίπτωση της υψηλής 
MRD στη RFs (relapse free survival) και την Os. η 2-ετής 
RFs στους ασθενείς με MRD(+) στη φάση της εδραίω-

σης ήταν 54% έναντι 79% με MRD(-), ενώ η παρουσία 
MRD(+) μετά το τέλος της εδραίωσης και ενωρίς (≤3 
μήνες) κατά την παρακολούθηση σχετίζεται με δυσμε-
νή RFs (p=0.001) και Os (p=0.01) έναντι των MRD(-) 
ασθενών. ςτη φάση της παρακολούθησης η μετατροπή 
από MRD(-) σε MRD(+) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυ-
νο υποτροπής, όλοι δε οι ασθενείς και στη μελέτη αυτή, 
με μετάγραφα CBFB-MYH11 >10 cps (copies) υποτρο-
πίασαν κλινικά σε διάστημα 5μηνών από τη θετικοποίη-
ση.9 Ανάλογη είναι και η σημασία της MRD σε ασθενείς 
με ομλ και μετάλλαξη του γονιδίου της NPM1,10 όπως 
περιγράφονται συνοπτικά στο πίνακα 3.11,12

β) Σημασία της MrD πριν την αλλογενή-ΜΑΚ
Παρά την ισχυρή αντιλευχαιμική δράση της αλλο-

γενούς μΑκ ένα ποσοστό ασθενών, με μη μορφολογι-
κά ανιχνεύσιμη νόσο υποτροπιάζει. Φαίνεται λοιπόν ότι 

πίνακας 1. Προγνωστική αξία της MRD με παρακολούθηση των μεταγράφων RUNX1-RUNXIT1 στα διάφορα στά-
δια θεραπείας

Μετά τον 1ο κύκλο εφόδου σε ασθενείς σε ύφεση 
Μείωση μεταγράφων στον  μυελό >3log 
(Το επιτυγχάνει το 47% των ασθενών)

CIr: 4% ΟS: 85% 

Μείωση κατά 1-3 log CIr: 30-42% OS: 79% 
Mείωση <1 log CIr: 100% OS: 50% 

Μετά το 3ο κύκλο εδραίωσης 
Μείωση μεταγράφων στον μυελό >4 log έναντι <4 log CIr:13%  έναντι 49%
Μετάγραφα στον μυελό <500 cps έναντι >500 cps CIr:28% έναντι 100%

Κατά τη φάση της παρακολούθησης 
Μετάγραφα στον μυελό >500 cps έναντι  MrD(-) CIr: 100% έναντι 7% OS: 57% έναντι  94%
Μετάγραφα στο περιφερικό αίμα >100 cps έναντι MrD(-) CIr: 100% έναντι 7% OS: 59% έναντι 95%

πίνακας 2. Προγνωστική αξία της MRD με παρακολούθηση των μεταγράφων CBFB-MYH11  στα διάφορα στά-
δια θεραπείας

Μετά τον 1ο κύκλο εφόδου σε ασθενείς σε ύφεση 
Αριθμός μεταγράφων στο περιφερικό αίμα <10 cps   CIr: 21% ΟS: 89% 
Αριθμός μεταγράφων στο περιφερικό αίμα  10-500  cps    CIr: 56% OS: 67% 
Αριθμός μεταγράφων στο περιφερικό αίμα >500cps     CIr: 100% OS: 45% 

Μετά το 3ο κύκλο εδραίωσης 
Αριθμός μεταγράφων στο περιφερικό αίμα  

<10 cps έναντι >10cps
CIr:36%  έναντι 78%

Κατά τη φάση της παρακολούθησης 
Μετάγραφα στον μυελό >50 cps έναντι MrD(-) CIr: 100% έναντι 7% OS: 25% έναντι 100%
Μετάγραφα στο περιφερικό αίμα >10 cps έναντι MrD(-) CIr:97% έναντι 7% OS: 57% έναντι 91%

Στη φάση παρακολούθησης αύξηση CBFB-MYH11 στο περιφερικό αίμα >10 cps σχετίζεται με κλινική υποτροπή 

Παράλληλα, η 1-έτους Os σε αλλογενή μΑκ από μη 
συγγενείς δότες αυξήθηκε από 48% σε 63% (p=0.003), 
καθώς και σε μεταμόσχευση από UCB (umbilical cord 
blood, αίμα ομφαλίου λώρου) από 60% σε 78%.2 Όμως 
ανάλογη μείωση της θνητότητας της σχετιζόμενης με τη 
θεραπεία, η οποία και παραμένει σχετικά χαμηλή, παρα-
τηρείται και στο σκέλος της συμβατικής χημειοθεραπείας, 
από 16-18% την περίοδο 1991-1995 σε 3-4% την περίο-
δο 2006-2009, 3 ενώ η 5-ετής Os από 20% το 1980-1989 
αυξήθηκε σε 40% το 2000-2009. Έτσι το ποιοι ασθενείς 
με ομλ και πότε πρέπει να μεταμοσχεύονται, παραμέ-
νει μια διαρκώς μεταβαλλόμενη απόφαση. 

προγνωστικοί παράγοντες  
στην ΟΜΛ - διαστρωμάτωση ασθενών
1) Ηλικία

η αύξηση της ηλικίας αποτελεί δυσμενή παράγοντα 
της έκβασης των ασθενών με ομλ. ςύμφωνα με τα δε-
δομένα των μελετών του MRC, η 5-ετή Os είναι 15% 
σε ασθενείς ηλικίας >60 ετών, έναντι 55% σε ηλικία <60 
ετών. Ανάλογη επίδραση έχει και στην έκβαση της αλ-
λογενούς μΑκ. η αύξηση της ηλικίας συνδυάζεται με 
αυξημένη συννοσηρότητα και ελαττωμένη αντοχή του 
οργανισμού στην εντατική θεραπεία. Πολλά φάρμακα 
εμφανίζουν διαφορετικό μεταβολισμό στους ηλικιωμέ-
νους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη τοξικότητα και ιστική 
βλάβη, παραγωγή σημάτων κινδύνου, έκλυση κυτταρο-
κινών και πυροδότηση του μηχανισμού οξείας νόσου μο-
σχεύματος έναντι ξενιστή (aGVHD, acute graft versus 
host disease). Ήδη η επίπτωση της aGVHD αυξάνεται με 
την ηλικία ως αποτέλεσμα ανωμαλιών στην ανοσολογική 
απάντηση, όπως είναι η αυξημένη αλλογενής διεγερτική 
δραστηριότητα των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, 
ενώ και η ποικιλία του ρεπερτορίου των παρθένων τ κυτ-
τάρων μειώνεται λόγω λειτουργικής αδυναμίας του θύ-
μου. τέλος, με την αύξηση της ηλικίας, παραβλάπτεται 
και η μετανάστευση (homing) του αρχέγονου αιμοποιητι-
κού κυττάρου, επηρεάζοντας αρνητικά την εγκατάσταση 
του μοσχεύματος. Από ανάλυση δεδομένων της ομάδας 
HOVON σε αλλογενή μΑκ από ιστοσυμβατό αδελφό, 
προκύπτει Os 53% σε ασθενείς <40 ετών έναντι 45% σε 
>40 ετών (p<0.001). ςυνήθως το όριο των 60 ετών ορίζει 
δύο ηλικιακές ομάδες κατά τη μεταμόσχευση, τη νεότερη 
ομάδα και αυτή της προχωρημένης ηλικίας (elderly). η 
επίδραση της συννοσηρότητας και η θνητότητα η μη σχε-
τιζόμενη με την υποτροπή (NRM, non relapse mortality) 
αναπτύσσονται ξεχωριστά. 

2) Φορτίο της νόσου
η καναδική ομάδα μελέτης (Greenwood et al, Leuk 

Lymphoma 2006) έδειξε υψηλή θνητότητα κατά την έφο-
δο και μείωση της Os σε ασθενείς με ομλ και αριθμό 
λευκών ≥100.000/κχ κατά τη διάγνωση. η δυσμενής αυ-
τή επίπτωση ισχύει και για τις ευνοϊκού κινδύνου ομλ. 
Όλοι οι ασθενείς με inv(16) και λευκά >100.000/κχ κατά 
τη διάγνωση υποτροπίασαν (ισπανική ομάδα G. Martin et 
al, Hematologica 2000), ενώ στη γαλλική ομάδα σε ασθε-
νείς με t(8;21) ο αυξημένος αριθμός λευκών στη διάγνω-
ση με όριο 10.000-30.000/κχ, και ο αυξημένος δείκτης 
λευκών (WBC index) ήταν ο μόνος ανεξάρτητος δυσμε-
νής παράγοντας για την επίτευξη ΠΥ, την επιβίωση χωρίς 
νόσο (DFs, disease free survival) και την Os (s. Nguyen 
et al, Blood 2002). η αρνητική αυτή επίπτωση διατηρεί-
ται και με την αλλογενή μΑκ. ςε μελέτη του CIBMTR 
και του German AML intergroup, επί 250 ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε αλλογενή μΑκ ή ΧΘ, αριθμός λευκών 
κατά τη διάγνωση >25.000/κχ, σχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο υποτροπής (RR:2.09, p=0.03) και μικρότερη οs 
(RR:1.91, p=0.01).4

3) Ανταπόκριση στην αρχική θεραπεία
η καθυστερημένη επίτευξη ΠΥ με τη θεραπεία εφόδου 

αποτελεί ένα έμμεσο δείκτη ‘ανθεκτικότητας’ της νόσου. 
ςύμφωνα με τα δεδομένα του MRC η παρουσία νόσου 
μετά το 2ο κύκλο της εφόδου, σχετίζεται με δυσμενή πρό-
γνωση και απαιτείται αλλαγή θεραπευτικής επιλογής. η 
γερμανική ομάδα μελέτης σημειώνει την αρνητική επί-
δραση στη DFs και στην Os στους ασθενείς με αριθμό 
βλαστών ≥10% την ημέρα +15 της εφόδου, έστω και αν 
επέτυχαν τελικά ΠΥ, ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυ-
ση διατηρείται η αρνητική επίπτωση στην Os και μετά 
την αλλογενή μΑκ.5,6

4) Δευτεροπαθής ΟΜΛ ή ΟΜΛ σχετιζόμενη 
με θεραπεία, 5) Ελάχιστη Υπολειμματική 
Νόσος (MRD)

η ποσοτικοποίηση και η παρακολούθηση των επιπέδων 
της μRD είτε με μοριακές τεχνικές, είτε με κυτταρομε-
τρία ροής (MFC), παρά τα προβλήματα της τυποποίησης 
των μεθόδων και την έλλειψη μεγάλων προοπτικών με-
λετών τεκμηρίωσης, αποτελεί καθοριστικό πλέον παρά-
γοντα για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

α) Η σημασία της παρακολούθηση της MrD 
σε ευνοϊκού κινδύνου ΟΜΛ μετά την αρχική 
θεραπεία, για το θεραπευτικό σχεδιασμό 
μετά την Πυ1

μολονότι οι CBF-ΟΜΛ ανήκουν στις λευχαιμίες ευ-
νοϊκής πρόγνωσης, με αρχική ανταπόκριση 90%, δεδομέ-
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αλλογενείς μΑκ, όπως φαίνεται σε πρόσφατη αναδρο-
μική μελέτη του CIBMTR επί 604 ασθενών με ομλ 
σε ΠΥ1 που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση από ιστο-
συμβατό αδελφό, ιστοσυμβατό μη συγγενή δότη (MUD, 
matched unrelated donor) ή ομφαλοπλακουντιακό αίμα 
(UCB). Επειδή δεν διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ των 
σταθερών και των υψηλών δόσεων αρασυτίνης, συγκρί-
θηκε γενικά η ομάδα που έλαβε, με αυτή που δεν έλα-
βε σταθεροποίηση. Δεν υπήρξε διαφορά στη 3-ετή Os 
(42% έναντι 36%, p=0.16), στην DFs (41% έναντι 34%, 
p=0.15) και στη CIR (38% έναντι 37%, p= 0.80).19 Aνά-
λογα είναι και τα συμπεράσματα από τα δεδομένα του 
ΕΒμτ, για 789 ασθενείς σε ΠΥ1, όπου, εφόσον ο δότης 
ήταν άμεσα διαθέσιμος, ούτε η χορήγηση ούτε η ένταση 
της δόσης της αρασυτίνης εδραίωσης προσφέρει πλεο-
νέκτημα στην 3-ετή RFs (p=0.99).20 η προμεταμοσχευ-
τική σταθεροποίηση λοιπόν, δεν επηρεάζει την έκβαση 
της RIC αλλογενούς MAK, και οι ασθενείς που πέτυχαν 
μορφολογική ΠΥ1 θα πρέπει να οδηγούνται το νωρίτερο 
δυνατόν στη μεταμόσχευση. Δεδομένου όμως, ότι όπως 
φαίνεται η χορήγηση σχήματος εδραίωσης δεν επιβαρύ-
νει σημαντικά την τRM, είναι λογικό να εφαρμόζεται 
στους ασθενείς, που αναμένεται να καθυστερήσουν κα-
τά τη διαδικασία ανεύρεσης δότη.

6) Κυτταρογενετικοί και μοριακοί δείκτες
οι επίκτητες κυτταρογενετικές και μοριακές ανωμα-

λίες αποτελούν το σπουδαιότερο ανεξάρτητο παράγοντα 
ανταπόκρισης στη θεραπεία και επιβίωσης για την ομλ.

οι ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο (Φκ-ομλ) 
αποτελούν το 50% των ασθενών με ομλ και συνιστούν 
ομάδα με μεγάλη προγνωστική ετερογένεια. η ενσωμά-
τωση των τριών καλά τεκμηριωμένων μοριακών ανω-
μαλιών του γονιδίου της ΝPM1, του FLT3-ITD και του 
γονιδίου CEBPA προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια 
τις ομάδες κινδύνου στους ασθενείς αυτούς. οι ασθενείς 
με Νρμ1mut και FLT3-ITDwt έχουν 4-ετή Os 60% και 
αυτοί με CEBPAmut 4-ετή Os 62%, δεδομένα συγκρί-
σιμα με αυτά των CBF-ομλ. Αντιθέτως κακή πρόγνω-
ση εμφανίζουν οι ασθενείς με FLT3-ITDmut με 4-ετή 
RFs 24% και Os 24%, καθώς και οι τριπλά αρνητικοί 
ΝPM1wt/FLT3-ITDwt/CEBPAwt με 4-ετή RFs 25% και 
Os 33%.21 ςε ότι αφορά τη μετάλλαξη CEBPA, το ευνο-
ϊκό αποτέλεσμα διατηρείται μόνο στη διπλά μεταλλαγ-
μένη μορφή του γονιδίου (dmut CEBPA) με 5-ετή Os 
63%.22 Αναλόγως, κάποιες μεταλλάξεις θα μπορούσαν 
να ορίσουν υποομάδες κινδύνου σε ασθενείς με ομλ με 
άλλες καρυοτυπικές ανωμαλίες, ιδιαίτερα σε αυτούς με 
ευνοϊκό καρυότυπο. οι μεταλλάξεις του cKIT που ανευ-
ρίσκονται σε ποσοστό 20-30% στις CBF-Oμλ, ορίζουν 
ομάδα με δυσμενέστερη πρόγνωση. ςε inv(16) η παρου-
σία cKITmut εμφανίζει 5-ετή CIR 56% έναντι 29% με 

όμως απαιτούν τεκμηρίωση με καλά σχεδιασμένες προ-
οπτικές κλινικές μελέτες. Έτσι σε MRD(-) ασθενείς: η 
πορεία μετά από αλλογενή μΑκ με μΑ σχήματα προε-
τοιμασίας είναι εξαιρετική, και οι ασθενείς σε ποσοστό 
>70% επιτυγχάνουν μακροχρόνια επιβίωση. ςε ασθε-
νείς με αναμενόμενη μεγαλύτερη τοξικότητα, η αλλο-
γενής μΑκ με ΝμΑ σχήματα προετοιμασίας, αποτελεί 
καλή εναλλακτική θεραπευτική επιλογή, ενώ και η αυ-
τόλογη μΑκ θα μπορούσε να προταθεί εφόσον η αλλο-
γενής μΑκ δεν είναι εφικτή. ςε MRD(+) ασθενείς: η 
αυτόλογη μΑκ δεν πλεονεκτεί έναντι της συμβατικής 
χημειοθεραπείας, η πρόγνωση είναι κακή και δεν προτεί-
νεται ως θεραπεία. η αλλογενής μΑκ αποτελεί τη μό-
νη επιλογή, η οποία προσφέρει πλεονέκτημα επιβίωσης, 
ενώ ένα ποσοστό ασθενών μπορεί να ιαθεί. για την αλ-
λογενή μΑκ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μοσχεύ-
ματα χωρίς επεξεργασία -αφαίρεση των τ κυττάρων, και 
η ανοσοκαταστολή θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχι-
στο, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης αντιλευχαιμι-
κής δράσης του μοσχεύματος. Επί παραμονής MRD(+) ή 
εμφάνισης MRD(+) μετά την αλλογενή μΑκ, πρέπει να 
εφαρμόζονται πρώιμοι προληπτικοί ανοσοθεραπευτικοί 
χειρισμοί, (ταχεία διακοπή ανοσοκαταστολής, χορήγηση 
λεμφοκυττάρων δότη κ.λπ.), με σκοπό την αποτροπή της 
κλινικής υποτροπής. Εναλλακτικά, ένταξη του ασθενούς 
σε κλινικές μελέτες για τη αξιολόγηση πρώιμων προλη-
πτικών θεραπειών μη ανοσολογικής αρχής, όπως χορή-
γηση φαρμάκων με μοριακή στόχευση.

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι 
πρόσθετη θεραπεία πριν από την αλλογενή μΑκ στους 
ασθενείς αυτούς με φάρμακα μη διασταυρούμενης αντο-
χής, θα μπορούσε να βελτιώσει την έκβαση της μεταμό-
σχευσης. με σοβαρή όμως πιθανότητα να καθυστερήσει 
η μεταμόσχευση, η τακτική αυτή δεν προτείνεται εκτός 
κλινικών μελετών. τέλος η αποτελεσματικότητα της 
εντατικοποίησης ή της ενίσχυση του σχήματος προετοι-
μασίας σε MRD(+) ασθενείς είναι άγνωστη, και θα πρέ-
πει να εκτιμηθεί σε κλινικές μελέτες.17 Ένα ερώτημα που 
τίθεται είναι εάν θα πρέπει να χορηγείται θεραπεία προ-
μεταμοσχευτικής εδραίωσης σε ασθενείς με ομλ σε 
ΠΥ1 μετά την έφοδο. Παρότι αποτελεί τρέχουσα κλινι-
κή πρακτική, δεν τεκμηριώνεται η χρησιμότητα της στην 
ομάδα αυτή των ασθενών, εφόσον υπάρχει άμεσα δια-
θέσιμος δότης. ςε αναδρομική μελέτη του CIBMTR συ-
γκρίθηκε ομάδα ασθενών που υποβλήθηκε σε αλλογενή 
μΑκ από ιστοσυμβατό συμβατό αδελφό χωρίς εδραίω-
ση (ν=62), με δύο αντίστοιχες ομάδες που έλαβαν εδραί-
ωση με αρασυτίνη είτε σε συμβατική δόση (ν=222) είτε 
σε υψηλή δόση (ν=147). Δεν υπήρξε διαφορά στην 5-ετή 
RFs (50% έναντι 56% και 59%, p=Ns) και στην 5-ετή 
Os (60% έναντι 56% και 60%, p=Ns) μεταξύ των τρι-
ών ομάδων,18 δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνονται και σε 
πιο πρόσφατες μελέτες.6 το ίδιο ισχύει και για τις RIC 

η παρουσία MRD πριν από τη μεταμόσχευση αποτελεί 
ισχυρό προγνωστικό παράγοντα υποτροπής της νόσου, 
τόσο με μυελοαφανιστικά (μΑ, myeloablative) όσο και 
με μη μυελοαφανιστικά (ΝμΑ, non myeloablative) σχή-

ματα προετοιμασίας, πίνακας 4.13-16 Έτσι με βάση την 
εκτίμηση της MRD πριν από τη μεταμόσχευση και την 
ενσωμάτωσή της στους προγνωστικούς παράγοντες, μπο-
ρεί να διαμορφωθούν θεραπευτικές αποφάσεις, οι οποίες 

πίνακας 3. Προγνωστική αξία παρακολούθησης της MRD σε NPM1 (+) ΟΜΛ σε διάφορα στάδια θεραπείας

Μετά 2ο κύκλο εφόδου 4-ετής CIr OS Jan Krönke et al, 
JCO 2011 rQ-PCr (-) έναντι rQ-PCr(+) 6.5%  έναντι 53% (p <0.001) 90% έναντι 51% (p <0.001) 

Μετά τη θεραπεία εδραίωσης 
rQ-PCr (-) έναντι rQ-PCr (+) 
Κατά τη φάση της παρακολούθησης αύξηση πάνω από το όριο 200 ΝPM1 mut/10

4
Abl cps, 

προοιωνίζεται υποτροπή σε διάμεσο διάστημα 2.6 μήνες ( 0.4-23.6).
Σε πολυπαραγοντική ανάλυση 155 ασθενών, μετά από προσαρμογή για FlT3-ITD, αριθμό 

λευκών, lDH και ηλικία κατά τη διάγνωση, επίπεδα NPM1 mut/10
4
ΑΒl cps >1% σε Πυ1 μετά  

τη θεραπεία, παραμένουν ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για δυσμενή rFS και OS.

Nona Shayegi et al 
blood 2014 

rFS: Hr 9.58; 95% CI, 2.04 - 45.01 (P=0.004). 
OS: Hr 5.81; 95% CI, 1.16 - 29.2 (P = 0.032). 

πίνακας 4. Προγνωστική σημασία της MRD  πριν την αλλοΜΑΚ για ΟΜΛ.

Ασθενείς Φάση νόσου/ 
Μέθοδος MRD 

Προετοιμασία MRD(-) MRD(+) 

N=14213 ΠY1/MFC με ευαισθησία
3.5 Χ 10-4

Άλλο ΜΑΚ: 21 ασθενείς 5-έτη rFS: 47%
5- έτη OS: 44% 

Αυτόλογη ΜΑΚ:  
56 ασθενείς 

5-ετής rFS: 14%
5- ετής ΟS: 28% 

MrD(+) επηρεάζει δυσμενώς την έκβαση της μεταμόσχευσης. Σε ασθενείς MrD(+) η αυτόλογη ΜΑΚ δεν 
αποτελεί ουσιαστική θεραπευτική επιλογή και θα πρέπει οι ασθενείς να μεταμοσχεύονται αλλογενώς

N=99 14 Πυ1: 99 ασθενείς/MFC ΜΑ 2-έτη ΟS: 77%
2-έτη CIr: 18%

2-έτη ΟS: 30%
2-έτη CIr: 65%

Ν=253 15 Πυ1: 183 ασθενείς/MFC ΜΑ
Διάμεση ηλικία 43 έτη 

3-έτη ΟS: 73%
3-έτη CIr: 21%

3-έτη OS: 32%
3-έτη CIr: 58%

Πυ2: 70 ασθενείς/MFC 3-έτη OS: 73% 
3-έτη CIr: 19%

3-έτη OS: 44%
3-έτη CIr: 68%

Σε πολυπαραγοντική ανάλυση MrD (+) έστω και σε επίπεδα ≤0.1% σχετίζεται με αρνητική έκβαση με 
κίνδυνο θανάτου 2.61 φορές και υποτροπής 4.90 φορές (p<0.001) έναντι MrD(-). 

Ν=241 16 Πυ1/MFC MMA: 86 ασθενείς 
Διάμεση ηλικία: 63 έτη 

3-έτη OS:  48% 
3-έτη DFS: 42%
3-έτη CIr: 28%

3-έτη NrM: 30% 

3-έτη OS: 41%
3-έτη DFS: 33%
3-έτη CIr: 57%

3-έτη NrM: 10%

MA: 115 ασθενείς 
Διάμεση ηλικία 48.5 έτη 

3-έτη OS: 76% 
3-έτη DFS: 71%
3-έτη CIr: 22% 
3-έτη ΝrM: 7% 

3-έτη OS:  25% 
3-έτη DFS: 15%
3-έτη CIr: 63%

3-έτη NrM: 23% 

ΜΑ: Μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας, ΜΜΑ: Μη μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας.
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η γερμανική ομάδα και το CALGB δημιούργησαν 
πρόσφατα το PINA score για την εκτίμηση της Os και 
της RFs για ασθενείς με Φκ-ομλ. η διαμόρφωση του 
score λαμβάνει υπόψη, τις μοριακές μεταλλάξεις NPM1, 
dmutCEBPA, FLT3-ITD, τον αριθμό των λευκών, την 
ηλικία, και την κατάσταση ικανότητας κατά ECOG. για 
την οs (ριΝΑos) και την RFs (ρINARFs) δημιουργού-
νται 3 ομάδες κινδύνου, χαμηλού, ενδιάμεσου και υψη-
λού. η 5-ετής Os για PINAos χαμηλού κινδύνου είναι 
74%, για ενδιάμεσου 28% και για υψηλού κινδύνου 3%. 
Αντίστοιχα η 5-ετής RFs για ριΝΑRFs χαμηλού κινδύ-
νου 55%, ενδιάμεσου 27% και για υψηλού κινδύνου 5%. 
με το προγνωστικό αυτό σύστημα οι ασθενείς με Φκ-
ομλ κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες κινδύνου, ενώ 
με βάση την ELN ταξινόμηση σε δύο, ευνοϊκού και εν-
διάμεσου-1. η διάκριση αυτή επιτρέπει να λαμβάνονται 
θεραπευτικές αποφάσεις που να στηρίζονται σε περισσό-
τερο διακριτές ομάδες κινδύνου.30 

πρόβλεψη της θνητότητας  
της μη σχετιζόμενης με την υποτροπή  
(non relapse mortality, νRM)

Όπως έχει λεχθεί η πρόβλεψη της NRM αποτελεί κα-
θοριστική παράμετρο στην απόφαση για αλλογενή μΑκ. 
Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη NRM, 
προ-μεταμοσχευτικοί, περι-μεταμοσχευτικοί και μετα-
μεταμοσχευτικοί.31

τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί συστήματα 
βαθμολόγησης (scoring system), τα οποία ενσωματώνουν 
μερικές από τις παραμέτρους αυτές, με σκοπό να βελτι-
ωθεί η πρόβλεψη του κινδύνου της NRM. καθώς με την 
αυξανόμενη χρήση RIC αυξάνεται ο αριθμός των μεταμο-
σχευόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, ο προσδιορισμός της 
TRM, μαζί με τον προσδιορισμό του κυτταρογενετικού 
και του μοριακού κινδύνου, πρέπει να αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της συνολικής εκτίμησης του ασθενούς.

HCT-CI (Hematopoietic Cell 
Transplantation-Comorbidity Index, 
Δείκτης Συννοσηρότητας Μεταμόσχευσης) 

το 2005 προτάθηκε από τους μ. sorror et al32 το 
προγνωστικό σύστημα HCT-CI, το οποίο περιλαμβάνει 
17 νοσηρές καταστάσεις, βαθμολογούμενες από 1 έως 3 
ανάλογα με τη βαρύτητα. οι ασθενείς κατατάσσονται σε 
3 ομάδες κινδύνου, HCT-CI=0 (χαμηλός), HCT-CI=1-2 
(ενδιάμεσος) και ηCT-CI ≥3 (υψηλός). ςτην ομάδα τεκ-
μηρίωσης της μελέτης, η 2-ετής NRM ήταν 14%, 21%, 
41% και η 2-ετής Os 71%, 60%, 34% αντίστοιχα. ςε συ-
νεργατική μελέτη των FHCRC και MDACC τεκμηριώ-
θηκε η προγνωστική αξία του HCT-CI σε 244 ασθενείς 

με ομλ σε ΠΥ1.
H 2-ετής NRM στην ομάδα χαμηλού κινδύνου ήταν 

7%, στην ενδιάμεσου 20% και στην υψηλού 27% - 37%.33 
το CIBMTR έχει πλέον ενσωματώσει το δείκτη HCT-CI 
στις απαιτούμενες παραμέτρους για τη αξιολόγηση και 
καταγραφή των δεδομένων από τα κέντρα των μεταμο-
σχεύσεων.

EBMT risk score
To προγνωστικό μοντέλο περιλαμβάνει την ηλικία 

του ασθενή, το στάδιο της νόσου, το χρόνο από διάγνω-
ση έως τη μεταμόσχευση, τον τύπο του δότη, και το φύ-
λο δότη/λήπτη, με βαθμολόγηση των παραμέτρων από 
1έως 2. η 5-ετής επιβίωση μειώνεται σταθερά από 71% 
για τιμή αθροίσματος 0, σε 24% για τιμή 6-7 και η 5-ετής 
ΝRM αυξάνεται από 15% σε 47% αντίστοιχα.34 Παρότι 
στις μελέτες των συστημάτων αυτών η πλειονότητα των 
ασθενών έλαβε μΑ σχήμα προετοιμασίας, τα συστήματα 
αυτά διατηρούν την ισχύ τους και σε ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε RIC μεταμοσχεύσεις. 

Συνδυαστικό προγνωστικό Μοντέλο,  
σε ΟΜΛ-πυ1 με RIC αλλογενή ΜΑΚ

με τον αυξανόμενο αριθμών RIC αλλογενών MAK, 
ο αριθμός των ασθενών με ομλ μεγάλης ηλικίας που 
υποβάλλονται σε αλλογενή μΑκ διευρύνεται.

Oι J. Versluis et al προτείνουν ένα σύστημα που εν-
σωματώνει τις κύριες παραμέτρους από τα δύο προγνω-
στικά μοντέλα, το HCT-CI και το EBMT score.

ςτη μελέτη αξιολογήθηκαν 812 ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε RIC αλλογενή μΑκ για ομλ-ΠΥ1 από τη βά-
ση δεδομένων του ΕΒμτ και το μοντέλο περιλαμβάνει 
16 παραμέτρους με βαθμολόγηση από 1-2. Διακρίνονται 
3 ομάδες κινδύνου (άθροισμα βαθμών 0-3, 4-6 και ≥7) 
με 2-ετή NRM 8±2%,17±2% και 38±4% και 2-ετή Os 
69±3% ,60±3% ,43±4% αντίστοιχα.35 

Σχήματα προετοιμασίας στην ΟΜΛ
τα σχήματα προετοιμασίας χωρίζονται σε μυελοαφα-

νιστικά (μΑ) σε μειωμένης έντασης (RIC) και μη μυελο-
αφανιστικά (ΝμΑ).36 τα συνηθέστερα μυελοαφανιστικά 
σχήματα προετοιμασίας για αλλογενή μΑκ είναι ο συν-
δυασμός ολοσωματικής ακτινοβολίας ή βουσουλφάνης 
και κυκλοφωσφαμίδης, (TBI-CY ή BU-CY). Πρόσφατη 
ανάλυση δεδομένων του CIBMTR έδειξε καλύτερη DFs 
και οs σε ασθενείς με ομλ σε ΠΥ1 που έλαβαν BU-CY 
με ενδοφλέβια βουσουλφάνη έναντι τΒι-CY, ενώ και σε 
προοπτική μελέτη ισοδυναμίας η ενδοφλέβια βουσουλ-
φάνη σχετίζεται με καλύτερη επιβίωση έναντι τΒι, χωρίς 

cKITwt, οφειλόμενη κυρίως στη μετάλλαξη cKIT17 που 
σχετίζεται με 5-ετή CIR 80%, ενώ σε t(8:21) η 5-ετής CIR 
σε cKITmut είναι 70% έναντι 36% με cKITwt.23 η με-
τάλλαξη KIT-D816 σε t(8;21) OMλ έχει επίσης δυσμε-
νή πρόγνωση με διάμεση οs περίπου 1 έτος έναντι 5,6 
έτη χωρίς τη μετάλλαξη (p <0.001),24 και σχετίζεται με 
μεγαλύτερο αριθμό λευκών στη διάγνωση και αυξημένο 
ποσοστό εξωμυελικής νόσου.25 

ςε πρόσφατη μελέτη 139 ασθενών με t(8:21)ομλ, 
όπου διαπιστώνονται πρόσθετες γενετικές μεταλλάξεις 
σε ποσοστό 50%, με συχνότερες αυτές του κιτ 16%, 
NRAs 13%, AsXL1 12%, FLT3-ITD 5%, φαίνεται να 
υπάρχει συνέργεια μεταξύ RUNX1-RUN1T1 και των 
μοριακών βλαβών στη λευχαιμογένεση. H παρουσία του 

κιτ816Dmut σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση και 2-ετή 
Os 59% έναντι 82% (p=0.03), του AsXL1mut με 2-ετή 
EFs 28.6% έναντι 56.7% (p=0.021) και η τρισωμία 8 με 
2- ετή EFs 27% έναντι 56% (p=0.02).26 

To Εuropean Leukemia Network (ELN) προτείνει ένα 
προγνωστικό μοντέλο, το οποίο ενσωματώνει τα κυττα-
ρογενετικά χαρακτηριστικά και τους μοριακούς δείκτες 
διακρίνοντας 4 ομάδες κινδύνου, πίνακας 5.27 μολονότι 
η κατάταξη του ELN αποτελεί το βασικό άξονα για θερα-
πευτικές αποφάσεις, με τη συνεχώς αυξανόμενη διεύρυν-
ση των παραγόντων κινδύνου, επιχειρείται η δημιουργία 
συνδυαστικών προγνωστικών μοντέλων με ενσωμάτωση 
και κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων για τη λήψη θε-
ραπευτικών αποφάσεων, όπως του πίνακα 6.28,29 

πίνακας 5. Εuropean Leukemia Net (ELN): Γενετικό-κυτταρογενετικό προγνωστικό σύστημα ΟΜΛ

Προγνωστική ομάδα Κατηγορία Επιβίωση 
Ευνοϊκού κινδύνου t(8;21) (q22;q22); RUNX1-RUNX1T1 

inv(16) (p13.1q22) ή t(16;16) (p13.1;q22); CBFB-MYH11 
Μετάλλαξη NPM1 χωρίς FLT3-ITD (φυσιολογικός καρυότυπος) 
Μετάλλαξη CEBPA (φυσιολογικός καρυότυπος) 

65%

Ενδιάμεσου κινδύνου-1 Μετάλλαξη NPM1 και FLT3-ITD (φυσιολογικός καρυότυπος) 
Αμετάλλακτη NPM1 και FLT3-ITD (φυσιολογικός καρυότυπος) 
Αμετάλλακτη NPM1 χωρίς FLT3-ITD (φυσιολογικός καρυότυπος) 

50%

Ενδιάμεσου κινδύνου-2 t(9;11) (p22;q23); MLLT3-MLL 
Κυτταρογενετικές ανωμαλίες μη χαρακτηριζόμενες ως ευνοϊκού  

ή δυσμενούς κινδύνου 

40%

Δυσμενούς κινδύνου inv(3) (q21q26.2) ή t(3;3) (q21;q26.2); RPN1-EVI1 
t(6;9) (p23;q34); DEK-NUP214 
t(v;11) (v;q23); αναδιάταξη MLL 
-5 or del(5q); -7; abnl(17p); σύνθετος καρυότυπος  

20%

πίνακας 6. Ομάδες κινδύνου - Κυτταρογενετική και Μοριακή κατάταξη

Ομάδα κινδύνου Κυτταρογενετικοί - Μοριακοί παράμετροι 4-ετής OS Συχνότητα (%)

Πολύ ευνοϊκού t(15;17) 85 12 

Ευνοϊκού t(8;21) ή inv(16) και c-KIT(-)
ΦΚ με CEbPAdm

65
60

10 
5

Ενδιάμεσου ΦΚ με FlT3(-)/MPM1(+)
CbF-ΟΜΛ με c-KIT
ΦΚ με FlT3(-)/NPM1(-)/CEbPA(-)
Άλλη κυτταρογενετική ανωμαλία 

50
40 
35

25
5 

25

υψηλού Σύνθετος καρυότυπος, ή δυσμενής καρυότυπος 
(-7, 7q-, -5, 5q-, 3q, ή t(6;9)

20 12 

Πολύ υψηλού Μονοσωματικός καρυότυπος 10 6

Ενδιάμεσου κινδύνου θα πρέπει να θεωρείται: t(8;21) με wbC index >20 και ηλικίας >65 ετών 
 Πιθανότατα inv(16) ηλικίας >35 ετών
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Ο ρόλος εναλλακτικών δοτών στην ΟΜΛ 
στην πυ1
MUD (Ιστοσυμβατός μη συγγενής δότης) 

η επιλογή κατάλληλου δότη δεν είναι σκοπός του άρ-
θρου και θα γίνει συνοπτική αναφορά στις βασικές αρχές 
επιλογής MUD που αφορούν κυρίως την HLA συμβατό-
τητα. η ανεύρεση κατάλληλου HLA ιστοσυμβατού αδελ-
φού είναι εφικτή στο 30-35% των περιπτώσεων, ενώ σε 
ασθενείς χωρίς ιστοσυμβατό αδελφό η πιθανότητα ανεύ-
ρεσης αποδεκτού MUD σε HLA-A,-B,-C και -DRB1 κυ-
μαίνεται από 79% σε καυκάσιους σε 30-50% σε άλλες 
εθνότητες. Έτσι η συμμετοχή άλλων εναλλακτικών πη-
γών μοσχεύματος, όπως του ομφαλοπολακουντιακού 
αίματος (UCB) ή του απλοταυτόσημου οικογενειακού 
δότη συνεχώς διευρύνεται. Πλήρως συμβατός θεωρείται 
ο δότης εκείνος, ο οποίος είναι ταυτόσημος με τον δέκτη 
σε επίπεδο αλληλίου στους τόπους HLA-A, -B, -C, και 
-DRB1, δηλαδή συμβατότητα 8/8. Έστω και μία διαφορά 
αλληλίου 7/8 έναντι 8/8 συνεπάγεται μείωση της 1- έτους 
οs, (43% έναντι 52% )τόσο σε μυελικό μόσχευμα42 όσο 
και σε μόσχευμα από PBsC (47% έναντι 56%).43 οι δι-
απιστώσεις αυτές ισχύουν και σε RIC αλλογενή μΑκ, 
όπως φαίνεται από μετα-ανάλυση 2.588 ασθενών και πη-
γή μοσχεύματος PBsC στο 88% των περιπτώσεων. με 
συμβατότητα 8/8 έναντι 7/8, η 3-ετής NRM ήταν 29% 
έναντι 38% και η 3-ετής Os 37,5% έναντι 31% αντί-
στοιχα (p=0.005).44 μολονότι κάποιοι λαμβάνουν υπό-
ψη και τη συμβατότητα στον τόπο HLA-DQ, εφ’ όσον 
υπάρχει πλήρης συμβατότητα σε επίπεδο HLA-A, -B, 
-C και -DRB1 (8/8), η ασυμβατότητα HLA-DQ μεταξύ 
δότη-λήπτη δεν επηρεάζει τη επιβίωση, είτε το μόσχευ-
μα είναι μυελικό, είτε αιματικό (PBsC, peripheral blood 
stem cells).42,43 ςυμπερασματικά, υπάρχει άμεση συσχέ-
τιση μεταξύ της HLA συμβατότητας δότη-λήπτη μετά 
από MUD αλλογενή μΑκ σε ότι αφορά την TRM και 
την Os, και αυτό ισχύει ανεξάρτητα της πηγής του μο-
σχεύματος (μυελός ή PBsC) και του σχήματος προετοι-
μασίας (μΑ ή RIC). Εκτός των αλληλίων ηLA-A, -B, 
-C και -DRB1, υπάρχουν και αλλήλια με χαμηλή έκφρα-
ση (LEL, low expression loci), τα οποία δεν λαμβάνο-
νται υπόψη όταν εκτιμάται η συμβατότητα δότη-λήπτη 
και η συμβατότητα είναι 8/8. ςε δύο πρόσφατες μελέτες 
εξετάζεται η επίδραση της συμβατότητας για τα χαμη-
λής έκφρασης αλλήλια ηLA-DP, -DQ και -DRB3/4/5. 
οι Fleischauer et al διακρίνουν 3 ομάδες συμβατότητας 
για το HLA-DPB1 τη συμβατή, την επιτρεπόμενη και τη 
μη επιτρεπόμενη. η ύπαρξη μη επιτρεπτού HLA-DPB1 
αλληλίου σχετίζεται με αυξημένη συνολική θνητότητα 
(HR: 1,15, 95% CI 1,05-1,25; p=0,002) και αυξημένη 
NRM (1,28, 1,14–1,42; p <0,0001) τόσο σε συμβατότη-
τα 10/10, όσο και σε 9/10 (HR 1,10, 95% CI 1,00–1,22; 
p=0,06) και (1,19, 1,05–1,36; p=0,007) αντίστοιχα, γεγο-

νός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή δό-
τη για αλλογενή μΑκ από MUD.45 η δεύτερη μελέτη σε 
3.853 MUD αφορά το αποτέλεσμα ύπαρξης πολλαπλών 
ασυμβατοτήτων στα ηLA-DP,-DQ και –DRB3/4/5. Επί 
συμβατότητας 8/8 ή ύπαρξη ή όχι ασυμβατότητας στα 
χαμηλής έκφρασης αλλήλια, δεν φαίνεται να επηρεάζει 
την έκβαση της μεταμόσχευσης. Αντίθετα με συμβατό-
τητα 7/8 και παρουσία ασυμβατότητας σε ≥3 LEL έναντι 
0, υπάρχει αυξημένη TRM 61% έναντι 39% και μικρό-
τερη Os 31% έναντι 25% αντίστοιχα. Άρα επί απουσίας 
8/8 HLA-συμβατού MUD είναι σκόπιμη η συμβατότητα 
για HLA-DP, -DQ και -DRΒ 3/4/5.46 Από δεδομένα του 
CIBMTR, σε αναδρομική μελέτη αλλογενών μΑκ, 358 
από MUD και 226 από ιστοσυμβατούς αδελφούς (μsD) 
σε ομλ-ΠΥ1 με δυσμενή καρυότυπο, η 3-ετής RFs ήταν 
42% σε MsD έναντι 34% σε πλήρως συμβατούς MUD 
και 29% σε μερικώς συμβατούς MUD. ςε πολυπαραγο-
ντική ανάλυση μεταξύ μsD και πλήρως συμβατών MUD 
δεν υπήρξε στατιστική σημαντικότητα σε ότι αφορά την 
LFs (RR:1,1 (95% CI:0.86-1,40) p=0.44) και την οs 
(RR:1.06 (95% CI:0.83-1.37) p=0.63). Αντιθέτως ήταν 
σημαντικά χειρότερες σε ασθενείς HLA μερικώς συμβα-
τούς, σε ασθενείς με προϋπάρχον μΔς και σε ηλικία >50 
ετών.47 Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα αναδρομικής 
μελέτης ασθενών που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μΑκ 
[MsD ν=135, MUD (10/10 ν=62 και 9/10 ν=29)] με εν-
διάμεσο ή δυσμενή κυτταρογενετικό κίνδυνο. για ολό-
κληρο το πληθυσμό η 5-ετής Os ήταν 58%, το ποσοστό 
υποτροπής 30% και η TRM 16%. Tα αποτελέσματα αν 
και ελαφρώς χειρότερα για MUD 10/10 έναντι MsD για 
συνολική θνητότητα [HR: 1.43 (0.89-2.30 p=0.14)], υπο-
τροπή [HR:1.17 (0.66-2.08 p=0.60)] και NRM [ηR: 1.79 
(0.86-3.74 p=0.30)] δεν έχουν στατιστική σημαντικότη-
τα.48 ςυμπερασματικά η RFs και η Os μετά από αλλογε-
νή μΑκ, σε ασθενείς με ομλ σε ΠΥ1 με ενδιάμεσο η 
δυσμενή κυτταρογενετικό κίνδυνο μεταξύ MUD με κα-
λή συμβατότητα και MsD είναι σχεδόν ισοδύναμες. Επί 
απουσίας MsD o πλήρως συμβατός MUD αποτελεί την 
εναλλακτική επιλογή δότη.

Απλοταυτόσημη αλλογενής ΜΑΚ 
(Ηaplo) και Αλλογενής ΜΑΚ από 
Ομφαλοπλακουντιακό αίμα (UCB)

ςτη δεκαετία του 1990 η ομάδα της Perugia δημοσίευ-
σε τα αποτελέσματα αλλογενούς μΑκ με χρησιμοποίηση 
οικογενειακού HLA απλοταυτόσημου δότη σε ασθενείς 
με υψηλού κινδύνου ομλ ή ολλ, με μυελοαφανιστι-
κό σχήμα προετοιμασίας, εντατική ex-vivo αφαίρεση τ 
λεμφοκυττάρων (τCD) από το μόσχευμα και χορήγηση 
μεγάλης δόσης CD34+.

η 1.5- έτους DFs για την ομάδα της ομλ ήταν 36% 
και για την ομάδα της ολλ η 2.5 -ετών DFs 17%.49 Όμως 

αύξηση της TRM. Φαίνεται ότι το προτιμητέο μυελοα-
φανιστικό σχήμα για αλλογενή μΑκ για ομλ σε νεότε-
ρους ασθενείς ηλικίας <55 ετών, χωρίς συννοσηρότητες 
είναι το BU-CY με IV βουσουλφάνη σε διάμεση δόση 
13mg/kg. ιδανικά η δόση της βουσουλφάνης θα πρέπει 
να τροποποιείται με βάση τη φαρμακοκινητική μελέτη 
των επιπέδων του πλάσματος.

Μειωμένης έντασης  
και μη μυελοαφανιστικά σχήματα 
προετοιμασίας

Aναδρομική μελέτη δεδομένων του CIBMTR επί 545 
ασθενών με ομλ-ΠΥ1 και επί 535 με μΔς ηλικίας 40-
79 ετών που υποβλήθηκαν σε RIC αλλογενή μΑκ, έδει-
ξε για τις ηλιακές ομάδες 40-54, 55-59, 60-64 και ≥65 
ετών, 2-ετή Os 44%, 50%, 34% και 36% αντίστοιχα. Δεν 
υπήρξε σημαντική διαφορά στη 2-ετή NRM κυμαινόμενη 
από 25-34%, στην επίπτωση της aGVHD grade 2-4, της 
cGVHD και στο ποσοστό υποτροπής μεταξύ των ηλικια-
κών ομάδων. ςε πολυπαραγοντική ανάλυση μόνο ο βαθ-
μός της HLA ασυμβατότητας δότη-λήπτη, η κατάσταση 
ικανότητας <80% και ο δυσμενής καρυότυπος σχετιζό-
ταν με χειρότερη Os.37

Αναδρομική σύγκριση δεδομένων του ΕΒμτ επί 
ασθενών με ομλ ηλικίας >50 ετών που υποβλήθηκαν 
σε αλλογενή μΑκ με μΑ και RIC, στην ομάδα RIC σε 
σχέση με την ομάδα μΑ εμφανίζεται μείωση της επίπτω-
σης του aGVHD, 22% έναντι 31% (p=0.003), σημαντική 
μείωση της 2-ετούς TRM, 18% έναντι 28% (p=0.0001), 
αλλά και σημαντική αύξηση της υποτροπής 41% έναντι 
24% (p=0.0001), με τελικό αποτέλεσμα ισοδύναμη Os 
47% έναντι 46% αντιστοίχως.38 ςτη κλασική μελέτη από 
το FHCRC seattle, εκτιμήθηκε η πορεία 274 ασθενών με 
ομλ σε ΠΥ1/ΠΥ2 ή και προχωρημένη νόσο που υπο-
βλήθηκαν σε αλλογενή μΑκ από ιστοσυμβατό αδελφό 
(ν=118) και από μη συγγενή δότη (ν=156) με ΝμΑ σχή-
μα (τΒι 2 Gy ± Fludarabine 30 mg/kg από ημ. -4 έως 
-2). η διάμεση ηλικία ήταν τα 60 έτη (εύρος έως και 74 
έτη ) αλλά περιελάμβανε και ασθενείς <50 ετών με αυ-
ξημένο δείκτη συννοσηρότητας. με διάμεσο χρόνο πα-
ρακολούθησης 38 μήνες, ο 5-ετής κίνδυνος υποτροπής 
ή εξέλιξης της νόσου ήταν 42% συνολικά, (39% στους 
ασθενείς σε ΠΥ1, 41% σε ΠΥ2 και 52% σε προχωρη-
μένη ανθεκτική νόσο). η 5-ετής NRM ήταν 26% και η 
συνολική 5-ετής Os 33% ( 37% σε ΠΥ1, 34% σε ΠΥ2 
34% και 18% σε προχωρημένο στάδιο). η ομάδα ευνο-
ϊκού ή ενδιάμεσου κινδύνου είχε Os 41% έναντι μόνο 
19% στην δυσμενούς κινδύνου ομλ, ενώ δεν υπήρξε 
διαφορά θνητότητας μεταξύ ιστοσυμβατού και μη συγ-
γενή δότη. η αλλογενής μΑκ με μη μυελοαφανιστικά 
σχήματα προετοιμασίας είτε από ιστοσυμβατό είτε από 

μη συγγενή δότη είναι εφικτή και μπορεί να προσφέρει 
μακροχρόνια επιβίωση σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 
ή σε ασθενείς με αυξημένο δείκτη συννοσηρότητας, οι 
οποίοι θα αποκλείονταν από τη μεταμόσχευση με εντα-
τικότερα σχήματα. Όμως η προχωρημένη νόσος ή νόσος 
με δυσμενή καρυότυπο έχουν κακή πρόγνωση υποδηλώ-
νοντας ότι οι περιπτώσεις αυτές υπερβαίνουν την GVL 
δράση της μεταμόσχευσης.39

Mειωμένης έντασης σε νεότερους ασθενείς 
με ΟΜΛ

RIC αλλογενής μΑκ μπορεί να εφαρμοστεί αποτε-
λεσματικά και σε νεότερης ηλικίας ασθενείς με ομλ σε 
ΠΥ1, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδοιασμοί για το σχήμα 
προετοιμασίας, λόγω αναμενόμενης τοξικότητας. οι M. 
Bornhäuser et al σε προοπτική ανοικτής σήμανσης, τυ-
χαιοποιημένη μελέτη φάσης ιιι συγκρίνει την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα RIC, (TBI 2Gy σε 4 δόσεις 
+ fludarabine 150 mg/m2) έναντι κλασικού MA, με (τΒι 
2 Gy σε 6 δόσεις και CY 120 mg/kg) σε 195 ασθενείς 
ηλικίας 18-60 ετών με ομλ σε ΠΥ1. η 3-ετής NRM 
ήταν ελαφρώς μικρότερη στην ομάδα RIC 13% έναντι 
18% στην μΑ. H 3- ετής CIR 28% έναντι 26% αντί-
στοιχα, όπως και 3-ετής Os 61% έναντι 58%, δεν διέφε-
ραν μεταξύ των δύο ομάδων. ςτην ανάλυση υποομάδων 
στην ομάδα 18-40 ετών η NRM δεν διέφερε μεταξύ των 
σχημάτων προετοιμασίας (HR,1.19: p=0.82), αντιθέτως 
ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα RIC έναντι μΑ 
(HR;0.23: p=0.02) στην ηλικία 41-60 ετών.40

Παρότι δεν έχει εκτιμηθεί σε προοπτικές κλινικές με-
λέτες, η κύρια κλινική πρακτική είναι να υποβάλλονται 
σε RIC αλλογενή μΑκ ασθενείς ηλικίας >50-55 ετών ή 
ασθενείς με HCT-CI ≥3 ανεξάρτητα ηλικίας ή ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη MAK ή έχουν κακή κα-
τάσταση ικανότητας.41 Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη 
αλλογενούς μΑκ από ιστοσυμβατό αδελφό ή συμβατό 
μη συγγενή δότη ευρίσκεται σε εξέλιξη, και περιλαμβά-
νει ασθενείς με ομλ ή μΔς με βλάστες <5%, ηλικίας 
18-65 ετών και ηCT-CI ≤4. οι ασθενείς τυχαιοποιού-
νται είτε στην ομάδα με RIC: ςυνδυασμός fludarabine 
(120-180 mg/m2) με busulfan (≤8mg/kg ή ισοδύναμη IV) 
ή με melphalan (<150 mg/m2) (Bu/Flu ή Flu/Mel), είτε 
στην ομάδα με μΑ: busulfan (16 mg/kg pos ή 12.8 mg/
kg IV) με Cyclophosphamide (120 mg/kg) (Bu/Cy) ή με 
fludarabine (120-180 mg/m2) (Bu/Flu) ή τΒι (>1200-
1420cGy) με Cyclophosphamide (120 mg/kg) (τΒι/Cy). 
ςτόχος η εγγραφή 178 ασθενών σε κάθε σκέλος και το 
αποτέλεσμα της μελέτης πιθανώς να ξεκαθαρίσει το ιδα-
νικό σχήμα προετοιμασίας για ασθενείς ομλ. (B. scott, 
M. Horowitz, BMT-CTN 0901 protocol). 
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πίνακας 7. Μελέτες σύγκρισης αλλογενούς ΜΑΚ από UCB έναντι ΜUD

Μελέτη  TRM CIR OS 
V. rocha et al53 

N Engl J Med 
2004 

OMΛ: 362 ασθενείς 
ΟΛΛ: 320 ασθενείς 
Ηλικία: 15-59 έτη 

UCb 44% 23% 36% 
MUD (μυελός) 38%

(p=0.13) 
23%

(p=0.71) 
42%

(p=0.08) 
Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων στην επίπτωση cGVHD, 

TrM, CIr, DFS
M.J. laughlin et al  

NEJM 200454
N=367 matched bM 
N=83 m/m bM 
N=150 UCb 1-2 Ag m/m 
Ηλικία: 16-60 έτη

Πηγή μοσχεύματος
Συμβατότητα 

Αστοχία θεραπείας 
(υποτροπή– 

Θάνατος) 

TrM 

Hr (P value) Hr (P value)
m/m UCb vs  matched bM 
m/m UCb vs m/m bM 
m/m bM vs matched bM 

1.48
0.94
1.58 

0.001 0.69 
0.001

1.89
0.99
1.91

<0.001
0.96

<0.001
Σχήμα προετοιμασίας: Μυελοαφανιστικό 

M. Eapen et al55 
lancet Oncol  
2010 

Ν =165 UCb
N= 888 MUD (PbSCs)
N =471 MUD (bM) 
Ηλικία: 95%  

των ασθενών <50έτη 

Πηγή μοσχεύματος 
Συμβατότητα  

DFS TrM 
Hr (P value ) Hr (P value)

4-6/6 UCb vs 8/8 PbSCS 
4-6/6 UCb vs 8/8 bM
4-6 /6 UCb vs 7/8 PbSCs
4-6/6 UCb vs 7/8 ΒM 

1.12
1.15
0.91
0.93

0.18
0.25
0.46
0.63

1.62
1.69

0.003
0.003

Συμβατότητα: UCD: 4-6/6 HlA-A,b επίπεδο αντιγόνου, HlA-Drb1 σε επίπεδο αλληλίου 
 ΜUD: 8/ 8 ή 7/8 ΗlA –A,b,C και HlA-Drb1 σε επίπεδο αλληλίου 
Σχήμα προετοιμασίας: Μυελοαφανιστικό 
Όχι διαφορά στη DFS μεταξύ των ομάδων. Σημαντική TrM των UCb έναντι MUD  

με συμβατότητα 8/8.

3-ετής TRμ ήταν μικρότερη και η RFs ήταν μεγαλύτε-
ρη στην ομάδα των 8/8 MUD, 27% και 39% έναντι 35% 
και 28% στην UCB αντίστοιχα. η TRM ήταν επίσης με-
γαλύτερη στην ομάδα 7/8 MUD 41% (p=0,01), χωρίς δι-
αφορά στην RFs, 34% ( p= 0.39). H 3-ετής Os στις τρεις 
ομάδες ήταν 43% στην ομάδα 8/8 MUD, 30% στην UCB 
(p= 0.002) και 37% στην 7/8m/m MUD. Άρα τουλάχιστον 
το 1/3 των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας με ομλ-ΠΥ1 
μπορεί να επιτύχει μακροχρόνια επιβίωση με RIC αλλο-
μΑκ από dUCB, ενώ ιδιαίτερα θετικό για τους ασθε-
νείς αυτούς αποτελεί και η μικρότερη επίπτωση cGVHD 
στην ομάδα UCB, 25% έναντι 53% και 59% στις αντί-
στοιχες 8/8 και 7/8 μη πλήρως ιστοσυμβατός MUD.57 ο 
κύριος περιορισμός κατά τη μεταμόσχευση UCB είναι η 
υψηλή NRM. Διάφοροι χειρισμοί επιχειρούνται με σκο-
πό την αύξηση της χορηγούμενης δόσης του μοσχεύμα-
τος, τη ταχύτερη αποκατάσταση της αιμοποίησης και τη 
μείωση της TRM. η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη πρα-
κτική είναι η χορήγηση 2 μονάδων UCB58 και έως τώρα 
καμία από τις διάφορες άλλες μεθόδους δεν φαίνεται να 
υπερέχει. μάλιστα και η χορήγηση μιας μονάδας UCB 
με επαρκή δόση κυττάρων >2.5×107/kg και κατάλληλο 
σχήμα προετοιμασίας μπορεί έχει τα ίδια αποτελέσματα.59 

Όμως μία παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη και η οποία ίσως ‘αδικεί’ τα αποτελέσματα των 
μεταμοσχεύσεων από UCB, είναι τα κριτήρια της HLA 
τυποποίησης. Ενώ για τους MUD εφαρμόζεται τυποποί-
ηση HLA-A,-B,-C και -DRB1σε επίπεδο αλληλίου, στη 
μεταμόσχευση από UCB απαιτεί τυποποίηση HLA -A,-B 
σε επίπεδο αντιγόνου, ενώ συνήθως παραλείπεται για το 
HLA-C, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την TRM. ςε 
αναδρομική ανάλυση δεδομένων EUROCORD-CIBMTR 
803 ασθενών που μεταμοσχεύτηκαν από UCB για οξεία 
λευχαιμία και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, η TRM ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερη στους ασθενείς με ασυμβατότητα 
στο HLA-C με HR:3.97 (p=0.018).60 ςε ανάλυση 1568 
μεταμοσχεύσεων από μία μονάδα UCB σύμφωνα με τα 
δεδομένα του CIBMTR/Eurocord/EBMT μόνο το 7% των 
μονάδων ήταν πλήρως συμβατές σε επίπεδο αλληλίου 
για HLA, -A, -B, -C, -DRB1. ςτην ομάδα αυτή η 3-ετής 
NRM ήταν 9% και η 3-ετής Os 52%, ενώ για την ομάδα 
με 1-3 αλλήλια διαφορά η αντίστοιχη NRM ήταν 26-34% 
και η Os 42-47%.61 κατά συνέπεια η αυστηρότερη τυπο-
ποίηση των μονάδων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 
μείωση της TRM. ο σχεδιασμός της επιλογής εναλλακτι-
κού δότη και κατ΄ επέκταση η απόφαση προτίμησης μετα-

οι μέθοδοι οι στηριζόμενες σε TCD ή σε θετική επιλογή 
CD34+, έχουν υψηλό κόστος, είναι χρονοβόρες, απαιτούν 
εργαστηριακό εξοπλισμό και τεχνογνωσία επεξεργασίας 
μοσχεύματος, ενώ συνδυάζονται με καθυστερημένη ανο-
σολογική αποκατάσταση, αυξημένη επίπτωση λοιμώξε-
ων και μεγάλη TRM.

τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται η χορήγηση μο-
σχεύματος χωρίς αφαίρεση τ-κυττάρων (τCR), με τη 
χορήγηση υψηλών δόσεων κυκλοφωσφαμίδης μετά τη 
μεταμόσχευση. ςε συνεργατική μελέτη από τη ομάδα 
της Βαλτιμόρης και του FHCRC seattle, 68 ασθενείς με 
διάμεση ηλικία 46 έτη και αιματολογικές κακοήθεις από 
τις οποίες το 40% ομλ, υποβλήθηκαν σε απλοταυτό-
σημη αλλογενή-μΑκ, με TCR μυελικό μόσχευμα μετά 
από μη μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας με κυκλο-
φωσφαμίδη, fludarabine και TBI 200Gy, υψηλή δόση κυ-
κλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση και προφύλαξη 
για GVHD με mycophenolate mofetil και tacrolimus. με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης περίπου 2 έτη, η 2-ετής 
Os είναι 36% και η EFs 26% αντίστοιχα και η 1- έτους 
CIR ήταν 51%, με την υποτροπή να αποτελεί τη κυριότε-
ρη αιτία θανάτου 46%.50 ςε πρόσφατη μελέτη, 32 ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε απλοταυτόσημη μΑκ με τCR 
μυελικό μόσχευμα και κυκλοφωσφαμίδη μετά τη μετα-
μόσχευση, συγκρίνονται με ιστορική ομάδα 33 ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε απλοταυτόσημη μΑκ με τCD μό-
σχευμα μετά από CD34+ θετική επιλογή με μυελοαφανι-
στικό σχήμα προετοιμασίας. Εγκατάσταση μοσχεύματος 
επιτεύχθηκε στο 94% έναντι 81%, η 1-έτους ΝRM ήταν 
16% έναντι 42% (p=0.02) και η 1-έτους Os 64% ένα-
ντι 30% (p=0.02), ενώ στην ομάδα TCR υπήρξε καλύτε-
ρη ανοσολογική αποκατάσταση, μείωση λοιμώξεων και 
κατά συνέπεια φαίνεται ότι η χρήση TCR μοσχεύματος, 
όχι μόνο αποτελεί αξιόπιστη αξιόπιστη εναλλακτική επι-
λογή αλλά μειώνει τη TRM και βελτιώνει την Os.51 ςε 
πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη μελετάται η δυνατότη-
τα της χρησιμοποίησης τCR μοσχεύματος από PBsCs 
αντί του αντίστοιχου μυελικού. Πενήντα πέντε ασθε-
νείς από τους οποίους οι 19 με ομλ με διάμεση ηλικία 
49 έτη, υποβλήθηκαν σε RIC απλοταυτόσημη αλλογε-
νή μΑκ (συνολική δόση Fludarabine 30 mg/m2 IV την 
ημ- 6 έως -2), κυκλοφωσφαμίδη 14,5 mg/kg IV την ημ-
6, -5, και τΒι 2 Gy την ημ-1) και κυκλοφωσφαμίδη 50 
mg/kg την ημ +3 και +4 μετά τη μεταμόσχευση. με στό-
χο τη χορήγηση 5-6×106 CD34+/kg ςΒ, η διάμεση δόση 
των χορηγηθέντων CD34+ από PBsCs ήταν 6.4×106/Kg 
ςΒ και των CD3+ 2.0×108/Kg ςΒ. η επίπτωση aGVHD 
grade IIι ήταν 8%, ενώ δεν υπήρξε περίπτωση grade IV 
aGVHD. Mε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 509 ημέ-
ρες, η 2-ετής CIR είναι 28%, η NRM 23% και η Os 48%. 
μόνη ουσιαστική διαφορά υπήρξε η αυξημένη επίπτωση 
aGVHD grade II 53% στα PBsCs έναντι περίπου 30% 
στο Βμ, περιπτώσεις οι οποίες όλες ανταποκρίθηκαν σε 

κορτικοειδή. Φαίνεται ότι σε απλοταυτόσημη RIC η χο-
ρήγηση TCR μοσχεύματος από PBsCs μπορεί αντικατα-
στήσει τον μυελό.52

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα (UCB)
γενικά η χρήση του UCB σαν εναλλακτική πηγή μο-

σχεύματος επί απουσίας HLA-ιστοσυμβατού MRD ή MUD 
δότη, αυξάνεται συνεχώς. Από τις διάφορες αναδρομικές 
μελέτες προκύπτει ότι συγκρίνοντας τη πορεία της αλλο-
γενούς μΑκ από HLA συμβατό ή μερικά συμβατό MUD 
με αυτήν από UCB συμπεριλαμβανομένων και των με-
ταμοσχεύσεων από 2 μονάδες UCB τόσο η DFs όσο και 
η Os ήταν απόλυτα συγκρίσιμες. Έτσι όπως περιγράφε-
ται στο πίνακα 7, η μεταμόσχευση από μη πλήρως ιστο-
συμβατές UCB σε ενήλικες ασθενείς ηλικίας <60 ετών 
με μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας, έχει ανάλο-
γη έκβαση με αυτή από μUD σε ότι αφορά την επιβίωση 
ελεύθερης νόσου, και μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 
επιλογή εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος HLA-πλήρως συμ-
βατός MUD.53-55 Ανάλογα συμπεράσματα μπορεί να εξα-
χθούν από μελέτες που αφορούν RIC αλλογενείς μΑκ. 

ςε αναδρομική μελέτη του ΝμDP/CIBMTR σε ασθε-
νείς με ομλ, ηλικίας 21-69 ετών, συγκρίνεται το απο-
τέλεσμα της μεταμόσχευσης από dUCB (διπλή μονάδα 
UCB) με συμβατότητα 4-6/6 έναντι MUD από PBsCs με 
συμβατότητα 8/8 ή 7/8 και RIC σχήμα προετοιμασίας. 
η ομάδα dUCB με σχήμα προετοιμασίας τΒι 200 cGy 
+ Cyclophosphamide + Fludarabine, (τCF) είχε ανάλο-
γη TRM και συνολική θνητότητα σε σχέση με την ομά-
δα 8/8 MUD [RR: 0.72 (p=0.72) και RR:0,93 (p=0.60)] 
αντίστοιχα. Αντιθέτως υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη 
TRM και συνολική θνητότητα όταν χρησιμοποιήθη-
καν άλλα RIC σχήματα με HR: 2.70 ( p=0.001) και HR: 
1.79, p=0.004) αντίστοιχα. ςε σχέση με την ομάδα 7/8 
m/m MUD η TRM ήταν χαμηλότερη στην ομάδα dUCB 
με σχήμα προετοιμασίας TCF με RR:0.57 (p=0. 04), αλ-
λά όχι και η συνολική θνητότητα με RR: 0.87 ( p=0.41). 
η 2-ετής Os στην ομάδα dUCB με TCF σχήμα προετοι-
μασία ήταν 38%, στην ομάδα dUCB με άλλα RIC σχή-
ματα 19%, στην ομάδα 8/8 μUD 44% και στην ομάδα 
7/8 m/m μUD 37%. με τα δεδομένα αυτά η RIC αλλο-
γενής μΑκ από dUCB με TCF σχήμα προετοιμασίας, 
αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική επιλογή, επί απουσίας 
8/8 MUD δότη.56 οι περισσότερες αναλύσεις περιορίζο-
νται σε ασθενείς με διάμεση ηλικία <50 έτη. 

ςε πρόσφατη αναδρομική μελέτη CIBMTR-EURO-
CORD συγκρίνεται η έκβαση 742 ασθενών με ομλ-
ΠΥ1 που μεταμοσχεύτηκαν από 8/8 MUD, 7/8 m/m MUD 
και 4-6/6 m/m UCB και διάμεση ηλικία 58 ετών (50-75 
έτη) . το 70% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε αλλο-
γενή μΑκ από UCB έλαβε RIC σχήμα προετοιμασίας 
με TBI 200cGy+ Cyclophosphamide+Fludarabine. η 
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πίνακας 8. Μελέτες αλλογενούς ΜΑΚ για ΟΜΛ σε ΠΥ1 από ιστοσυμβατό αδελφό

A. burnett et al, UK
MrC AMl 10 trial
Ηλικία <55 ετών65

419 δότης vs 644 
μη δότης

DFS: 50% vs 39% 
(p=0.004)

OS: 55% vs 44% 
(p=0.02) 

Πλεονέκτημα επιβίωσης σε ασθενείς ενδιάμεσου 
κινδύνου στην ομάδα της μεταμόσχευσης

J.J. Cornelissen et al
HOVON/SAKK
Ηλικία <55 ετών66

326 δότης vs 599 
μη δότης 

CIr: 32% vs 59% 
(p<0.001) 

DFS: 48% vs 37% 
(p<0.001) 

Όχι πλεονέκτημα σε ευνοϊκού κινδύνου ασθενείς
Στην ομάδα δότη: DFS σημαντικά μεγαλύτερη σε 

ενδιάμεσου κινδύνου (p=0.01) ή υψηλού κινδύνου 
(p=0.003) και σε ηλικία <40 ετών (p<0.001)

Στην πολυπαραγοντική ανάλυση μεγαλύτερη OS σε 
ενδιάμεσου Ηr: 2.50 και υψηλού κινδύνου Hr: 4.53 
(p<0.001) 

r.F. Schlenk et al
Hλικία <60 ετών67

Ν=872 
Φυσιολογικός 
καρυότυπος 

Όχι πλεονέκτημα rFS στην ομάδα της αλλο-ΜΑΚ για NPM1(+)/FlT3-ITD(-)
(Hr: 0.92; 95% CI, 0.47-1.81).
Για τις υπόλοιπες ομάδες σημαντικό πλεονέκτημα rFS στην ομάδα  

της αλλο-ΜΑΚ
(Ηr: 0.61; 95% CI, 0.40-0.94).
Λόγω μικρού αριθμού, ασθενείς με dmCEbPA ασθενών δεν 

αξιολογήθηκαν στο σκέλος της μεταμόσχευσης

J. Koreth et al
Μετα-ανάλυση  

24 εργασιών
Ηλικία <60 έτη68 

Ομάδα της αλλογενούς ΜΑΚ: 
Σημαντική rFS στους ασθενείς δυσμενούς (Ηr:0,69; 95% CI 0.57-0.84) και ενδιάμεσου 

κινδύνου (Ηr:0.76; 95% CI, 0.68-0.85) αλλά όχι σε ευνοϊκού κινδύνου (Hr: 1.06; 95% CI, 
0.80-1.42)

Σημαντική ΟS στους ασθενείς δυσμενούς (Hr, 0.73;95% CI, 0.59-0.90) και ενδιάμεσου 
κινδύνου (Hr: 0.83;95% CI, 0,74-0.93), όχι καλύτερη OS στους ευνοϊκού κινδύνου ασθενείς 
(Hr: 1.07; 95% CI, 0,83-1,38)

r.F.Schlenk et al
CIbMTr-German AMl 

intergroup
Ηλικία <60 έτη69

Ν=250 με t(8;21)
118 αλλοΜΑΚ vs 
123 ΧΘ 

Μεγαλύτερη ΤrM στην αλλοΜΑΚ (rr: 6.76, P <0.001)
Μικρότερη πιθανότητα υποτροπής (rr: 0.47, P=0.01)
Όχι διαφορά στην επιβίωση χωρίς νόσο μεταξύ των δύο ομάδων (p=0.2)

να προταθεί εφόσον η αναμενόμενη NRM είναι <25% και 
η οποία αντιστοιχεί σε HCT-CI ≤2. ςτη δυσμενή ομάδα, 
στην οποία η αλλογενής μΑκ αναμένεται να μειώσει τη 
πιθανότητας υποτροπής από 70%-80% με την συμβατική 
ΧΘ στο 30%-40%, η μεταμόσχευση αποτελεί θεραπευ-
τική επιλογή και με HCT-CI≤4 που αντιστοιχεί σε NRM 
<30%. τέλος οι ασθενείς με πολύ δυσμενή καρυότυπο, 
όπου η υψηλή πιθανότητα υποτροπής καθιστά πρακτικά 
άχρηστη την επιλογή της ΧΘ, θα πρέπει να οδηγούνται 
σε μεταμόσχευση έστω και με HCT-CI≤5 με αντίστοι-
χη ΝRM <40%. οι νεότερες εξελίξεις στη διαμόρφωση 
ομάδων κινδύνου στην ομλ καθώς και στη τεχνική των 
μεταμοσχεύσεων, οδηγούν σε αναθεώρηση των θέσεων 
του AsBMT όπως είχαν τελευταία διατυπωθεί το 2008 
και περιγράφονται στο πίνακα 10.71,72 

Αλλογενής ΜΑΚ σε ασθενείς με ΟΜΛ-πυ1 
ηλικίας >60 ετών 

Δεδομένα από το CIBMTR δείχνουν αυξητική τά-

ση της αλλογενούς μΑκ σε ασθενείς >60 ετών. κύρι-
ος λόγος είναι η καλύτερη επιλογή και αξιολόγηση των 
ασθενών σύμφωνα με το HsC-CI score, καθώς και η χρη-
σιμοποίηση σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης έντα-
σης, τα οποία πλέον αποτελούν καθιερωμένη θεραπεία 
για ασθενείς προχωρημένης ηλικίας και τα αποτελέσματα 
των οποίων έχουν περιγραφεί στα αντίστοιχα κεφάλαια.

ςε αναδρομική μελέτη 94 ασθενών ηλικίας 60-70 
ετών από τη βάση δεδομένων του CIBMTR που υποβλή-
θηκαν σε αλλογενή μΑκ συγκρίνονται με 96 ασθενείς 
της GALGB που υποβλήθηκαν σε συμβατική χημειοθε-
ραπεία. ςτην ομάδα της αλλογενούς μΑκ υπήρξε σημα-
ντικά μικρότερη πιθανότητα υποτροπής στα 3 έτη 32% 
έναντι 81% (p<0.001) και μεγαλύτερη 3-ετής DFs 32% 
έναντι 15% (p=0.001). η 3-ετής οs επίσης εμφανίζεται 
μεγαλύτερη στο σκέλος της μεταμόσχευσης 37% ένα-
ντι 25%, μολονότι δεν φθάνει σε στατιστικά σημαντικό 
όριο (p= 0.08), προφανώς οφειλόμενο στην μεγαλύτερη 
3-ετή TRM στο σκέλος της αλλογενούς μΑκ 36% έναντι 
4% (p=0.001).73 ςύμφωνα με την ιαπωνική βάση δεδο-
μένων, οι ασθενείς με ομλ σε ΠΥ1 ηλικίας 50-70 ετών 

ξύ απλοταυτόσημου συγγενή δότη και UCB, είναι εκτός 
του σκοπού του άρθρου. Ωστόσο η μελέτη της σχετικής 
αποτελεσματικότητας μεταξύ απλοταυτόσημης αλλογε-
νούς μΑκ και UCB αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης. 
ςε μελέτη φάσης ιι οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε 
RIC μεταμόσχευση από απλοταυτόσημο δότη με μυελικό 
μόσχευμα (Βμ), είτε από 2 μονάδες UCB με τCF σχή-
μα προετοιμασίας (τΒι 2 Gy + Cy +Flu) για αιματολο-
γικές κακοήθειες.62 Από επικαιροποιημένα δεδομένα της 
διάμεσης παρακολούθησης προκύπτει ότι στο σκέλος της 
απλοταυτόσημης, η 3-ετής ΝRμ και PFs ήταν 8% και 
35% ενώ στην dUCB 28% και 36%. Παρά το υψηλότε-
ρο ποσοστό υποτροπών στο σκέλος της απλoταυτόσημης 
58% έναντι 36% στο σκέλος της dUCB, η οs ήταν 54% 
έναντι 39% αντίστοιχα.63 

Πρόσφατη αναδρομική μελέτη συγκρίνει την έκβα-
ση ασθενών διάμεσης ηλικίας 44 ετών (15-71 ετών) που 
υποβλήθηκαν σε αλλογενή μΑκ με μυελοαφανιστικό 
σχήμα προετοιμασίας στο 69%. Εκατόν εβδομήντα έξι 
ασθενείς μεταμοσχεύτηκαν από ιστοσυμβατό αδελφό 
(sIB), 43 από MUD, 43 από m/m MUD, 105 από UCB 
και 92 έλαβαν TCR απλοταυτόσημο μόσχευμα (ηΑPLO) 
με κυκλοφωσφαμίδη μετά τη μεταμόσχευση. η CIR ήταν 
40% στην ομάδα sIB, 23% στην ομάδα MUD, 30% στην 
ομάδα m/m MUD, 30% στην ομάδα UCB και 35% στην 
ομάδα HAPLO (p=0.89), με τη φάση της νόσου να απο-
τελεί τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα για υπο-
τροπή κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητα 
του σχήματος προετοιμασίας (p <0.001). H 3-ετής τRM 
ήταν 24 % στην ομάδα sIB, 33% στην ομάδα MUD, 35% 
στην ομάδα m/m μUD, 35% στην ομάδα UCB και 18% 
στην ομάδα της HAPLO και η αντίστοιχη 4-ετής Os ήταν 
45% sIB, 43% MUD, 40% m/m MUD, 34% UCB, 52% 
HAPLO (p=0.10).64 Πολυκεντρική φάσεως ιιι τυχαιοποι-
ημένη μελέτη RIC αλλογενούς MAK, η οποία συγκρίνει 
HLA-απλοταυτόσημη έναντι dUCB ευρίσκεται σε εξέλιξη. 

Αλλογενής ΜΑΚ σε ασθενείς με ΟΜΛ  
σε πυ1 ηλικίας <60 ετών

Δεν υπάρχουν καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες 
μελέτες, για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας μετά την ΠΥ1 στην ομλ, και οι ενδείξεις για 
την επιλογή της αλλογενούς μΑκ έναντι της συμβατικής 
XΘ στηρίζονται σε μελέτες ‘δότη έναντι μη δότη’. Προ-
φανώς λοιπόν η απόφαση για μεταμόσχευση ή για συμβα-
τική χημειοθεραπεία μετά την ύφεση, εξαρτάται από την 
ύπαρξη ή όχι ιστοσυμβατού αδελφού, ενώ και ασθενείς 
οι οποίοι αν και δεν υποβλήθηκαν σε HLA-τυποποίηση, 
ταξινομήθηκαν στις μελέτες στην ομάδα μη δότη. λαμ-
βάνοντας επιπλέον υπόψη, ότι ένα σημαντικό ποσοστό 
ασθενών μεταμοσχεύεται από MUD με επιβίωση ανάλογη 
με αυτή από ιστοσυμβατούς αδελφούς, υπάρχει στατιστι-

κό σφάλμα εις βάρος της μεταμόσχευσης. ςτον πίνακα 8 
αναλύονται οι μελέτες65-69 και τα αποτελέσματα για αλλο-
γενή μΑκ από ιστοσυμβατό αδελφό. ςε πρόσφατη προ-
οπτική ανάλυση εναρμονισμένων ζευγών (matched pairs 
analysis), συγκρίθηκε ομάδα 185 ασθενών, ηλικίας <60 
ετών που υποβλήθηκε σε αλλογενή μΑκ για ομλ σε 
ΠΥ1, με αντίστοιχη ομάδα εναρμονισμένη με τον τύπο 
της ομλ, τον κυτταρογενετικό κίνδυνο και την ηλικία η 
οποία έλαβε συμβατική XΘ ως θεραπεία μετά την ύφεση. 
με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τα 7.9 έτη η προ-
βαλλόμενη 7-ετής Os ήταν 58% στην ομάδα της αλλο-
γενούς μΑκ έναντι 46% στην ομάδα της ΧΘ (p=0.037) 
και η RFs 52% έναντι 34% αντίστοιχα (p<0.001), αλλά 
η 7-ετής ΝRM ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην αλλο-
γενή μΑκ 24% έναντι συμβατικής 6% ΧΘ (p<0.001). 
ςτην πολυπαραγοντική ανάλυση, η αλλογενής MAK 
ήταν ανεξάρτητος παράγοντας για καλύτερη Os (ηR: 
0.66; 95% CI, 0.49-0.89). ςτην ανάλυση των υποομά-
δων η RFs ήταν σημαντικά καλύτερη στην ομάδα με 
ενδιάμεσο (HR: 0.55, p<0.001) και δυσμενή καρυότυ-
πο (HR: 0.41, p <0.001), σε ασθενείς με ποσοστό βλα-
στών <10% την ημ+16 (HR:0.53, p<0.001), όπως και σε 
ασθενείς με ηλικία 46-59 ετών σε σχέση με τη συμβατι-
κή ΧΘ (HR:0.40, p<0.001). η Os ήταν σημαντικά με-
γαλύτερη στην ομάδα με ενδιάμεσο (HR: 0.40, p=0.17) 
και δυσμενή καρυότυπο ( HR:0.49, p=0.006), στην ηλι-
κία των 46-59 ετών (HR: 0.57, p=0.005), σε ασθενείς με 
δευτεροπαθή ή σχετιζόμενη με θεραπεία ομλ, ή υψηλού 
κινδύνου μΔς (HR: 0.37, p= 0.12) AML, καθώς και σε 
ασθενείς με ποσοστό βλαστών <10% κατά την εκτίμηση 
την ημέρα +16 μετά την έναρξη της θεραπείας (HR: 0.65, 
p=0.037).6 το αναθεωρημένο συνδυαστικό προγνωστικό 
σύστημα του ELN διαμορφώνει πρόσφατες συστάσεις, 
σχετικά με το ρόλο της αλλογενούς μΑκ στην ομλ σε 
ΠΥ1 όπως περιγράφονται στο πίνακα 9.31 ςύμφωνα με 
αυτό, ο εκτιμώμενος κίνδυνος υποτροπής στην κατηγο-
ρία του ευνοϊκού κινδύνου με συμβατική ΧΘ είναι 35-
40% και μολονότι η αλλογενής μΑκ μπορεί να μειώσει 
το ποσοστό της υποτροπής στο 15-20%, ο κίνδυνος της 
NRM που τη συνοδεύει ευνοεί την απόφαση της επιλογής 
της χημειοθεραπείας ως θεραπεία μετά την ύφεση, λαμ-
βανομένου υπόψη ότι στις διάφορες μελέτες συνολικά το 
60-85% των CBF - ομλ επιτυγχάνει ΠΥ2 μετά από θε-
ραπεία διάσωσης, ενώ και σε πρόσφατη μελέτη του μRC 
επί 256 ασθενών με NPM1(+)FLT3(-) που αντιμετωπί-
στηκαν με χημειοθεραπεία είχαν 5-ετή CIR 39% και επι-
βίωση μετά την υποτροπή 32%. Oι ασθενείς που πέτυχαν 
ΠΥ2 και υποβλήθηκαν σε διάσωση με αλλογενή μΑκ εί-
χαν σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης με Os 69% έναντι 
27% με χημειοθεραπεία.70 για τους ασθενείς ενδιάμεσου 
κινδύνου, εκτιμά τον κίνδυνο υποτροπής μετά τη ΧΘ σε 
50%-55%, ο οποίος με την αλλογενής μΑκ μπορεί να 
μειωθεί στο 20%-25%. Έτσι η αλλογενής μΑκ μπορεί 
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πίνακας 11. Ενδείξεις αλλογενούς ΜΑΚ σε ασθενείς >60 ετών με ΟΜΛ σε ΠΥ177

Κατηγορία Κριτήρια Επιλογή αλλοΜΑΚ 
1 inv(16)/t(16;16) και t(8;21) χωρίς μετάλλαξη ΚΙΤ

Φυσιολογικός καρυότυπος με  NPM1(+)/FlT3-ITD(-)  
ή dmut CEbPA

H  επιλογή αλλογενούς ΜΑΚ είναι ασαφές  
άν προσφέρει πλεονέκτημα επιβίωσης

2 Ηλικία <76 ετών 
Φυσιολογικός καρυότυπος με μοριακές βλάβες  

εκτός από αυτές της κατηγορίας 1
HCT-CI score 0
HlA-ιστοσυμβατός αδελφός

Ομάδα  η οποία φαίνεται να ευνοείται 
κατεξοχή από αλλογενή ΜΑΚ

3 Ηλικία <76 ετών 
Δυσμενής καρυότυπος 
HCT-CI score ≤2
Πλήρως  συμβατός ή 1-Αg m/m ιστοσυμβατός  

αδελφός ή συμβατός μη συγγενής δότης

Η αλλογενής ΜΑΚ προτείνεται σαν θεραπεία 
αλλά χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεσου 
κινδύνου για αλλογενή ΜΑΚ

4 Ηλικία <76 έτη
HSC-CI  score 3-7
Μονοσωματικός καρυότυπος
Μη διαθέσιμος συμβατός ή 1-Αg m/m  

ιστοσυμβατός δότης

Λόγω πρακτικά της αστοχίας της ΧΘ στην 
αντιμετώπιση της πολύ δυσμενούς ΟΜΛ,  
η αλλογενής ΜΑΚ μπορεί να προταθεί  
ως θεραπεία αλλά με μεγάλη TrM

για τους οποίους υπήρχε διαθέσιμος δότης και οδηγήθη-
καν σε αλλομΑκ (ν=152) είχαν καλύτερη πρόγνωση από 
αυτούς που έλαβαν ΧΘ (ν=884), με CIR στην αλλομΑκ 
σημαντικά χαμηλότερη 22% έναντι 62% και Os σημα-
ντικά μεγαλύτερη 62% έναντι 51% στη ΧΘ (p=0.012).74 

ςε προοπτική πολυκεντρική μελέτη φάσης ιι, μελε-
τήθηκαν 123 ασθενείς με ομλ-ΠΥ1 διάμεσης ηλικίας 
65 ετών (60-74 έτη) που υποβλήθηκαν σε RIC αλλογενή 
μΑκ από ιστοσυμβατό αδελφό (47%) ή MUD (53%). η 
2-έτης TRM ήταν 14%, το ποσοστό υποτροπής στα 2-έτη 
47% και η 2-ετής DFs και Os 39% και 46% αντίστοιχα.75 

ςε πρόσφατη εργασία του F. Michelis et al 242 ασθε-
νείς ηλικίας 18-71 ετών που υποβλήθηκαν σε αλλογενή 
μΑκ, από ιστοσυμβατό αδελφό και από MUD, χωρίστη-
καν σε 4 ομάδες σύμφωνα με την ηλικία και τη κατάστα-
ση της ύφεσης. η 3-ετής Os σε ηλικία <60 ετών και ΠΥ1 
ήταν 57%, ≥60 ετών και ΠΥ1 39%, <60 ετών και ΠΥ2 
43% και ≥60ετών και ΠΥ2 16%. η καμπύλη επιβίωσης 
των ασθενών της ομάδας ≥60 ετών και ΠΥ2 δεν δημιουρ-
γεί plateau και όλοι οι ασθενείς της ομάδας (ν=16) απεβί-
ωσαν σε διάστημα από 2-41 μήνες. Φαίνεται λοιπόν, ότι 
ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ομλ ηλικίας >60 
ετών μπορεί να ωφεληθεί από τη μεταμόσχευση εφόσον 
μεταμοσχευθεί στη ΠΥ1.76 μία προσέγγιση ανάλογη με 
αυτή του ELN που περιγράφηκε, θα μπορούσε να εφαρ-
μοστεί στην ομάδα αυτή των ασθενών με ομλ σε ΠΥ1 
όπως περιγράφεται στον πίνακα 11.77 γενικά η αντιμε-
τώπιση της ομλ σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς είναι 
μία θεραπευτική πρόκληση με την αλλομΑκ να κατέχει 
σημαντική θέση στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών 

και μία συνολικότερη προσέγγιση περιγράφεται στον πα-
ρακάτω θεραπευτικό αλγόριθμο78 

Aλλογενής ΜΑΚ σε πυ2 
η υποτροπή παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες 

θεραπευτικής αστοχίας στην ομλ και σύμφωνα με τα 
δεδομένα του ECOG (Rowe Blood 2005;106:162a (adsc 
546), από τους 362 ασθενείς ηλικίας >55 ετών, οι οποίοι 
πέτυχαν ΠΥ1 μετά από διάφορα σχήματα, οι 237 (65%) 
υποτροπίασαν, και μόνο όσοι υποβλήθηκαν σε αλλογε-
νή μΑκ σε ΠΥ2, είχαν πιθανότητα επιβίωσης, με 5-ετή 
Os 18% έναντι 0%. Διάφοροι παράγοντες προδικάζουν τη 
πρόγνωση μετά την 1η υποτροπή. ςτηριζόμενος στη βάση 
δεδομένων του HOVON/sAKK οι Breems et al δημιούρ-
γησαν προγνωστικό μοντέλο για την ομλ στην 1η υπο-
τροπή. Από 1540 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν αρχικά 
με ΧΘ και πέτυχαν ΠΥ1, οι 667 υποτροπίασαν. για την 
ομάδα αυτή των ασθενών στην πολυπαραγοντική ανάλυ-
ση, προσδιορίζονται 4 προγνωστικοί παράγοντες για την 
επιβίωση: ο καρυότυπος της αρχικής διάγνωσης, η ηλικία 
στην υποτροπή , η διάρκεια της ΠΥ1, και υποτροπή μετά 
από προηγούμενη μεταμόσχευση. Διακρίνονται 3 ομάδες 
κινδύνου, η ευνοϊκή (A), η ενδιάμεση (B) και η δυσμε-
νής (γ). η 5-ετή Os για την ομάδα Α ήταν 46%, για την 
ομάδα Β 18% και για την ομάδα γ 4%. Ωστόσο μόνο 57 
ασθενείς (8%) συμπεριελήφθησαν στην ευνοϊκού ομάδα 
κινδύνου, ενώ η πλειονότητα, 455 ασθενείς (67%), τα-
ξινομήθηκε στη δυσμενή ομάδα. ιδιαίτερη σημασία έχει 

πίνακας 9. Συστάσεις για αλλογενή ΜΑΚ σε ασθενείς με ΟΜΛ-ΠΥ1 βάσει του τροποποιημένου συνδυαστικού 
μοντέλου του ELN.31

Ομάδα κινδύνου Υποτροπή % ανάλογα με την PRT 
X/Θ ή αυτο-ΜΑΚ αλλο-ΜΑΚ HCT-CI NRM 

Ευνοϊκή t(8;21) με wbC ≤20.000/κχ
inv (16)/t(16/16)
dmut CEbPA (διαλληλική)
ΝPM1mt και FlT3-ITDwt 
Πρώιμη επίτευξης Πυ1 και όχι ΜrD

35-40 15-20 NA (<1) 10-15% 

Eνδιάμεση t(8;21) με wbC >20000/κχ
Φυσιολογικός καρυότυπος
wbC ≤100000/κχ και όψιμη Πυ
(μετά 1ο κύκλο εφόδου)

50-55 20-25 ≤2 <20-25 

Δυσμενής Ευνοϊκού ή ενδιάμεσου χωρίς Πυ  
μετά από 1ο κύκλο εφόδου

Φυσιολογικός καρυότυπος  
με wbC >100000/κχ

Παθολογικός καρυότυπος 

70-80 30-40 ≤3-4 <30 

Πολύ δυσμενής Μονοσωματικός καρυότυπος 
Ανώμαλο χρωμόσωμα 3q26
Αυξημένη έκφραση Evi-1 

>90 4--50 ≤5 <40 

πίνακας 10. Αλλογενής ΜΑΚ έναντι Χ/Θ σε ΟΜΛ

2007 ASBMT προτάσεις71 Αλλαγές προτάσεων72

υπάρχει πλεονέκτημα επιβίωσης για 
αλλο-ΜΑΚ έναντι Χ/Θ για ασθενείς <55 
ετών με καρυότυπο υψηλού κινδύνου

Ασθενείς με πολύ δυσμενή καρυοτυπικά ή μοριακά χαρακτηριστικά έχουν 
κακή πρόγνωση με Χ/Θ μόνο. Η αλλογενής ΜΑΚ βελτιώνει την επιβίωση, 
ακόμη και σε ασθενείς με μονοσωματικό καρυότυπο 

Δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, να 
προτείνεται σαν σταθερή επιλογή, 
η αλλογενής ΜΑΚ σε ασθενείς 
ενδιάμεσου κινδύνου

Μεταλλάξεις μη αποκαλυπτόμενες με τις κλασσικές κυτταρογενετικές 
μεθόδους επιτρέπουν καλύτερη προγνωστική ταξινόμηση στην ομάδα 
ενδιάμεσου κυτταρογενετικού κινδύνου, προσδιορίζοντας εκείνους που 
δεν ωφελούνται από αλλοΜΑΚ σε Πυ1 [dmutCEbPA και ΝPM1 (+)/FlT3-
ITD(-)] 

Δεν υπάρχει πλεονέκτημα επιβίωσης 
με αλλοΜΑΚ ασθενών <55 ετών με 
ευνοϊκού κινδύνου καρυότυπο

Ασθενείς με t(8;21) και αυξημένο αριθμό λευκών, είναι δυνατόν να 
ωφελούνται από την αλλοΜΑΚ. Οι CbF-AMl με μεταλλάξεις ΚΙΤ 
σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση και να προτείνονται για αλλογενή 
ΜΑΚ 

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
που να προτείνουν τη χρήση 
μυελοαφανιστικών σχημάτων για 
ασθενείς >55 ετών 

Καθώς η μείωση της έντασης του σχήματος προετοιμασίας μπορεί 
να προκαλέσει αύξηση ποσοστού υποτροπής, φαίνεται λογικό να 
επιδιώκεται αλλογενής ΜΑΚ με μυελοαφανιστικά σχήματα σε όσους 
ασθενείς είναι ικανοί να υποβληθούν σύμφωνα με τα προγνωστικά 
μοντέλα (HCT-CI)

υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για 
συστάσεις για rIC αλλοΜΑΚ έναντι Χ/Θ

rIC σχήματα έχουν δείξει μακροχρόνιες υφέσεις και μειωμένη TrM, με 
ανάλογη OS σε σχέση με μυελοαφανιστικά σχήματα, επεκτείνοντας τη 
θεραπευτική χρήση της αλλοΜΑΚ σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας ή 
με συννοσυρότητες 

Για ασθενείς σε Πυ2, η αλλοΜΑΚ 
συνιστάται εφόσον υπάρχει 
διαθέσιμος δότης. Διαφορετικά 
συνιστάται αυτόλογη ΜΑΚ 

Με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα εναλλακτικών δοτών, πρακτικά όλοι 
οι ασθενείς έχουν δότη. Οι τεχνικές των μεταμοσχεύσεων αυτών έχουν 
βελτιωθεί και εξελίσσονται προοπτικές μελέτες που να συγκρίνουν τα 
μεταξύ τους πλεονεκτήματα και τους κινδύνους των μεταμοσχεύσεων 
αυτών.
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εβδομάδες, μετά την αποκατάσταση της αιματολογικής 
εικόνας). η 2-ετής Os και ρFs δεν διέφερε στατιστικά 
μεταξύ των ομάδων 23% έναντι 33% (p >0.1) και 18% 
έναντι 22% (p>0.1) αντίστοιχα. μη στατιστικά σημαντι-
κή ήταν και η (ημ+100) TRM 33% έναντι 22% (p>0.1) 
και η 1-έτους TRM 44% έναντι 43% (p>0.1). και στη με-
λέτη αυτή σε ασθενείς με CIBMTR score 0-1, η 3-ετής 
Os ήταν 46%, με score 2 ήταν 9% και με ≥3 η Os 0%. 
Έτσι, η πρώιμη προληπτική αλλογενή μΑκ, έναντι της 
όψιμης μπορεί να αποτελέσει εφικτή εναλλακτική λύση 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, οι οποίοι πιθανώς να απο-
κλείονταν από την αλλομΑκ. 82

με score 0, 1, 2, 3 έχει 3-ετή Os 42%, 28%, 15% και 6% 
αντίστοιχα, ενώ συνολικά στην ομάδα της ομλ η 3-ετής 
Os ήταν 19% και στην ολλ 16%.80 Φαίνεται λοιπόν ότι 
παρά την δυσμενή πρόγνωση, επιλεγμένοι ασθενείς, με 
HLA ιστοσυμβατό αδελφό ή με πλήρως συμβατό MUD 
μπορεί να επιτύχει μακροχρόνια επιβίωση σε ποσοστό 
10-20%.81 ςε πρόσφατη μελέτη με 30 ασθενείς που χα-
ρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου (πρωτοπαθής αστοχία 
εφόδου, πέραν της 1ης υποτροπής, διάρκεια ύφεσης <6 
μήνες), διερευνήθηκε η επίπτωση της εφαρμογής πρώι-
μης προληπτικής αλλομΑκ (≤4 εβδομάδων από τη ΧΘ 
επανεφόδου πριν την αποκατάσταση των αιματολογικών 
παραμέτρων) έναντι όψιμης προληπτικής αλλομΑκ (>4 

πίνακας 12. Προγνωστικό CIBMTR score για ΟΜΛ, σε υποτροπή ή πρωτοπαθώς ανθεκτική.80

Score 
Κατάσταση νόσου Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος ή διάρκεια ύφεσης <6 μήνες 

Διάρκεια ύφεσης > 6 μήνες 
0
1

Κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά 
πριν την αλλοΜΑΚ 

Ευνοϊκού ή ενδιάμεσου κινδύνου
Δυσμενούς 

0
1

HlA- συμβατότητα HlA- ιστοσυμβατός αδελφός ή πλήρως συμβατός MUD ή 
μερικώς συμβατός MUD (1 αλλήλιο διαφορά) m/m MUD (≥2 
αλλήλια ή αντιγόνα)

Συμβατότητα άλλη εκτός από HlA- ιστοσυμβατό αδελφό

0
1
2

Βλάστες περιφερικού αίματος Απουσία
Παρουσία 

0
1

Karnofsky PS 90-100
<90 

0
1 

Allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia
by stavros Gigantes

Hematology Department and Bone Marrow Transplantation Unit, Evangelismos Hospital,  
Athens, Greece

ABsTRACT: Allogeneic stem cell transplantation remains the most effective treatment for AML be-
cause of the immunologically mediated graft versus leukemia effect. Unfortunately, this beneficial ef-
fect is negated by the higher TRM compared with chemotherapy as conventional post remission therapy. 
However, in recent years there is a substantial improvement in outcomes of transplantation, making it 
the best post remission therapy for most AML patients. Under the light of the new advances in under-
standing of molecular biology, the institution of new revised risk factors and the stratification of patient 
in AML risk groups, any AML patient in CR1 who is eligible for transplantation should be transplanted, 
except those with favorable risk factors. Of great importance is the use of reduced- intensity regimens, 
allowing older patients or patients with comorbidities to receive a transplant, either from matched relat-
ed or matched unrelated donor.

Αλγόριθμος θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών με ΟΜΛ >60 ετών78

το γεγονός ότι από τους 667 ασθενείς μόνο οι 249 (37%) 
πέτυχαν ΠΥ2, από αυτούς κάτω του 50% προχώρησαν σε 
αλλογενή μΑκ (ν=109), και άρα, τελικά μόνο το 16% 
των ασθενών που υποτροπίασαν υποβλήθηκαν στην εν-
δεικνυόμενη θεραπευτική επιλογή. για την ομάδα Α με 
την αλλομΑκ η 5-ετής επιβίωση ήταν 88% έναντι 33% 
με τη ΧΘ, για την ομάδα Β 48% και 31% αντίστοιχα και 
για την ομάδα γ 26% έναντι 6%.79

ςε μεγάλη αναδρομική μελέτη του MRC από 3.919 
ασθενείς με ομλ οι οποίοι δεν μεταμοσχεύτηκαν σε 
ΠΥι, οι 1.271 υποτροπίασαν. οι 642 (50%) πέτυχαν ΠY2 
και από αυτούς οι 433 (67%) που υποβλήθηκαν σε αλλο-
μΑκ πέτυχαν 5-ετή επιβίωση 42% έναντι 16% που δεν 
έλαβαν αλλομΑκ.70

Ανάλογα συμπεράσματα και από τη γερμανική ομάδα 
μελέτης όπου τo 57% των ασθενών με ομλ σε ΠΥ1 που 
υποτροπίασε στο σκέλος της συμβατικής ΧΘ και υποβλή-
θηκε σε αλλομΑκ πέτυχε 7-ετή Os 36%.6

H αλλογενής μΑκ λοιπόν αποτελεί τη θεραπεία εκλο-
γής για ασθενείς με ομλ σε ΠΥ2, έναντι της συμβατικής 

ΧΘ διασώζοντας ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. ςοβαρό 
όμως πρόβλημα παραμένει η αποτυχία μεγάλου αριθμού 
ασθενών να οδηγηθεί στη μεταμόσχευση.

Αλλογενής ΜΑΚ σε ΟΜΛ με ανθεκτική νόσο 
η πρόγνωση των ασθενών με ανθεκτική νόσο είναι 

δυσμενέστατη. η αλλογενής μΑκ είναι η μόνη θερα-
πεία που μπορεί να προφέρει πιθανότητα μακροχρόνιας 
επιβίωσης σε ένα ποσοστό ασθενών της ομάδας αυτής. 
ςε μεγάλη αναδρομική μελέτη δεδομένων του CIBMTR 
αναλύεται η πορεία 1.673 ασθενών διάμεσης ηλικίας 
38 ετών με ομλ και 582 διάμεσης ηλικίας 29 ετών με 
ολλ που υποβλήθηκαν σε αλλομΑκ σε φάση υποτρο-
πής ή με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, με μυελοαφανι-
στικό σχήμα προετοιμασίας. η πρώιμη TRM ήταν 39% 
στην ομλ και 41% στην ολλ, με τη νόσο να αποτελεί 
τη κύρια αιτία θανάτου. ςε πολυπαραγοντική ανάλυση 
προσδιορίζονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν το 
προμεταμοσχευτικό CIBMTR score, πίνακας 12. η ομάδα 
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Ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 
κυττάρων στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 

Μαρία Μπουζάνη

ΠΕριληψη: η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αλλογενής μΑκ) είναι η μόνη θε-
ραπευτική προσέγγιση με δυναμική ίασης για τους ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς). 
με τη χρήση των χαμηλής έντασης σχημάτων προετοιμασίας και των εναλλακτικών πηγών μοσχεύμα-
τος, όλο και περισσότεροι ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν της θεραπείας αυτής. ςτην έκβαση της 
αλλογενούς μΑκ κύριο λόγο έχουν η βιολογία του νοσήματος και το στάδιο της νόσου. Βάσει αυτών, 
20% έως 75% των ασθενών που μεταμοσχεύονται επιτυγχάνουν μακροχρόνια επιβίωση, ενώ η υποτρο-
πή της νόσου αποτελεί τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει δυσμενώς την επιβίωση. η χρονική στιγμή 
διενέργειας της αλλογενούς μΑκ και το καταλληλότερο σχήμα προετοιμασίας είναι υπό συζήτηση. Επί-
σης, η θέση των νέων θεραπευτικών παραγόντων, όπως οι απομεθυλιούντες παράγοντες, για ασθενείς 
προς μεταμόσχευση είναι υπό μελέτη. η καθυστέρηση όμως της αλλογενούς μΑκ λόγω της χρήσης 
τους, ενέχει τον κίνδυνο της παραπομπής για μΑκ σε πιο προχωρημένη φάση.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή 
τα μΔς αποτελούν σύνολο μονοκλωνικών νεοπλα-

σμάτων που χαρακτηρίζονται από κυτταροπενίες, δυ-
σπλασία μιας ή περισσοτέρων αιμοποιητικών σειρών, 
μη αποτελεσματική αιμοποίηση και αυξημένο κίνδυνο 
εξέλιξης σε οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία.1 Εμφανίζο-
νται κυρίως σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, με διάμεση 
ηλικία τα 70 έτη. τα μΔς συνιστούν μια ιδιαίτερα ετε-
ρογενή ομάδα νοσημάτων, των οποίων η επιβίωση ποι-
κίλει από μερικούς μήνες έως και πολλά χρόνια. ςτην 
προσπάθεια να εκτιμηθεί η πρόγνωση των ασθενών αυ-
τών, δημιουργήθηκαν συστήματα ταξινόμησης. το διε-
θνές πρoγνωστικό σύστημα ταξινόμησης (International 
Prognostic scoring system, IPss), που δημοσιεύθηκε το 
1997, εκτιμά το προσδόκιμο επιβίωσης και τον κίνδυνο 
ανάπτυξης οξείας λευχαιμίας νεοδιαγνωσθέντων ασθε-
νών, προ έναρξης θεραπείας. με βάση τις κυτταρογενε-
τικές ανωμαλίες, τον αριθμό των αιμοποιητικών σειρών 
που παρουσιάζουν πενίες, καθώς επίσης και τον αριθμό 
των βλαστών, το IPss διακρίνει 4 ομάδες κινδύνου: χα-
μηλού, ενδιάμεσου ι, ενδιάμεσου ιι και πολύ υψηλού.2 

Πρόσθετοι παράγοντες όπως η δυσπλασία πολλών σει-
ρών, η εξάρτηση από μεταγγίσεις και η ίνωση του μυε-
λού φάνηκε πως προσδίδουν περαιτέρω προγνωστική αξία 
στο IPss. οι παράμετροι αυτές εντάχθηκαν στο σύστημα 
ταξινόμησης του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (World 
health organization Prognostic scoring system, WPss) 
και κατηγοριοποίησαν τους ασθενείς σε 5 ομάδες κιν-
δύνου. το WPss είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την εκτίμη-
ση ασθενών χαμηλού ή ενδιάμεσου ι κατά IPss κινδύνου 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε φάση της νόσου.3,4 
Πρόσφατα, σε μια προσπάθεια ένταξης των νεότερων 
δεδομένων που αφορούν στην πρόγνωση των μΔς, το 
IPss αναθεωρήθηκε (IPss revised, IPss-R). το IPss-R 
κατατάσσει τους ασθενείς σε 5 ομάδες κινδύνου βάσει 
των κυτταρογενετικών ανωμαλιών, της βαρύτητας των 
κυτταροπενιών και της βλαστικής διήθησης του μυελού.5 
μολονότι τα νεότερα συστήματα ταξινόμησης (WPss, 
IPss-R) φαίνεται να κατηγοριοποιούν καλύτερα τους 
ασθενείς με μΔς, η υπάρχουσα εμπειρία που αφορά 
στην αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των διαθέσιμων 
θεραπευτικών επιλογών προκύπτει κυρίως από το IPss 
σύστημα. κατά συνέπεια, τα στοιχεία που θα παρατεθούν 
παρακάτω και αφορούν στο ρόλο της μΑκ στην αντι-
μετώπιση των μΔς αναφέρονται σε μελέτες όπου χρη-
σιμοποιήθηκε το IPss σύστημα. 

Αυτόλογη μεταμόσχευση  
αιμοποιητικών κυττάρων 

η επιλογή της αυτόλογης μΑκ για την αντιμετώπιση 
των μΔς περιορίζεται κυρίως λόγω της πτωχής κινητο-
ποίησης στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων και των 
υψηλών ποσοστών υποτροπής. ςε μελέτη 79 ασθενών 
που μεταμοσχεύθηκαν σε πρώιμη ύφεση, η διετής ολική 
επιβίωση ήταν 39%, η επιβίωση χωρίς νόσο 34% και το 
ποσοστό υποτροπών 64%. οι νεότεροι των 40 ετών ασθε-
νείς είχαν καλύτερη επιβίωση χωρίς νόσο.6 και άλλες σει-
ρές ασθενών κατέδειξαν τη μικρότερη ηλικία και τη φάση 
της νόσου στη μεταμόσχευση ως παράγοντες που επη-
ρεάζουν θετικά την ολική επιβίωση, ενώ μικρό ποσοστό 
ασθενών με τους παράγοντες αυτούς μπορεί να πετύχει 
ακόμα και μακρά επιβίωση, γεγονός που θα μπορούσε 
να υποδηλώνει πως ίσως κάποιοι ασθενείς με συγκεκρι-
μένα χαρακτηριστικά να ωφελούνταν από την αυτόλογη 
μΑκ.7,8 τέλος, σε μελέτη όπου οι ασθενείς που δεν δι-
έθεταν συγγενή HLA ταυτόσημο δότη τυχαιοποιήθηκαν 
στα σκέλη της αυτόλογης μΑκ ή της συμβατικής χη-
μειοθεραπείας, φάνηκε ότι για ασθενείς ενδιαμέσου και 
υψηλού IPss κινδύνου, η αυτόλογη μΑκ δεν προσέφε-
ρε πλεονέκτημα επιβίωσης έναντι της συμβατικής χημει-
οθεραπείας.9 Βάσει των δεδομένων αυτών, η αυτόλογη 
μΑκ δεν περιλαμβάνεται στις θεραπευτικές επιλογές για 
ασθενείς που δεν διαθέτουν αποδεκτό δότη. 

Αλλογενής μεταμόσχευση  
αιμοποιητικών κυττάρων 

η αλλογενής μΑκ αποτελεί θεραπευτική επιλογή με 
προοπτική ίασης. το γεγονός ότι δεν μεταμοσχεύονται 
όλοι οι ασθενείς με μΔς οφείλεται στην ετερογένεια του 
νοσήματος, στην προχωρημένη ηλικία των ασθενών, κα-
θώς και στη διαθεσιμότητα των δοτών.10 

ποιος ασθενής είναι υποψήφιος και ποια 
είναι η καταλληλότερη χρονική στιγμή 

ςύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού δικτύου για 
την λευχαιμία (European Leukemia Net), όλοι οι ασθενείς 
έως 65-70 ετών, με χαμηλό δείκτη συννοσηρότητας και 
ενδιάμεσου-ιι, υψηλού κινδύνου κατά IPss ή ενδιάμε-
σου, υψηλού, πολύ υψηλού κινδύνου κατά IPss-R είναι 
υποψήφιοι για αλλογενή μΑκ.11 κατά βάση, δεν υπάρχει 
προγνωστικό σύστημα βαθμολόγησης, που εκτιμά ειδι-
κά την έκβαση της αλλογενούς μΑκ στα μΔς και που 
μπορεί να αναγνωρίσει τους ασθενείς που θα ωφεληθούν 
από τη συγκεκριμένη θεραπεία. η προγνωστική ικανότη-
τα των IPss και IPss-R να εκτιμήσουν την έκβαση της 
αλλογενούς μΑκ εξετάστηκε σε μια μεγάλη αναδρομι-

κή μελέτη περισσοτέρων από 1000 ασθενών που μετα-
μοσχεύθηκαν από συγγενείς και μη συγγενείς δότες. τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ομάδες και των δύο συστη-
μάτων συσχετίζονταν σημαντικά με την υποτροπή και 
τη θνητότητα, αλλά η ταξινόμηση σε 5 ομάδες κατά το 
IPss-R διέκρινε καλύτερα μεταξύ ασθενών χαμηλού και 
υψηλού κινδύνου. η ικανότητα αυτή του IPss-R αποδίδε-
ται στην ακριβέστερη αξιολόγηση του ρόλου των κυττα-
ρογενετικών ανωμαλιών. η παρουσία δε μονοσωματικού 
καρυοτύπου αύξανε περαιτέρω τον κίνδυνο υποτροπής 
και θανάτου αυτών που προβλέπονταν από το IPss-R. 
ςύμφωνα με τη μελέτη αυτή η 5ετής επίπτωση της υπο-
τροπής ήταν 25%, η επιβίωση χωρίς νόσο 35%, η ολική 
επιβίωση 38% και η μη σχετιζόμενη με υποτροπή θνη-
τότητα 40%. η αθροιστική επίπτωση της υποτροπής είχε 
εύρος από 18% για την πολύ καλής πρόγνωσης ομάδα έως 
50% για την πτωχής πρόγνωσης ομάδα.12 Πρακτικά, όλες 
οι μελέτες αναδεικνύουν σε πρωτεύοντα το ρόλο του κα-
ρυοτύπου στην έκβαση της αλλογενούς μΑκ που αφορά 
στην υποτροπή και στην ολική επιβίωση.13,14 η καταλ-
ληλότερη χρονική στιγμή για την αλλογενή μΑκ είναι 
μάλλον συζητήσιμη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στοι-
χεία από προοπτικές μελέτες. ςε πολυκεντρική μελέτη 
ανάλυσης της θεραπευτικής απόφασης φάνηκε πως για 
ασθενείς ενδιάμεσου-ιι και υψηλού κατά IPss κινδύνου, 
η ταχύτερη υποβολή σε μεταμόσχευση συνδεόταν με το 
μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Αντίθετα, για ασθε-
νείς χαμηλού και ενδιάμεσου-ι κατά IPss κινδύνου, η 
καθυστέρηση της υποβολής σε αλλογενή μΑκ έως πριν 
τη βλαστική εκτροπή μεγιστοποιούσε τη συνολική επι-
βίωση. το πλεονέκτημα στην επιβίωση ήταν ακόμα με-
γαλύτερο για ασθενείς νεώτερους των 40 ετών.15 Όμως, 
η καθυστέρηση της αλλογενούς μΑκ για τους ασθενείς 
χαμηλότερου κινδύνου, ιδιαιτέρως εκείνους νεαρότερης 
ηλικίας που εκτίθενται στους κινδύνους της βαριάς ου-
δετεροπενίας ή θρομβοπενίας, ίσως να μην αποτελεί την 
καλύτερη απόφαση. ςτους ασθενείς αυτούς μπορούν να 
προστεθούν οι εξαρτώμενοι από μεταγγίσεις ασθενείς, 
αφού η επακόλουθη υπερφόρτωση σε σίδηρο16-20 και η 
ίνωση του μυελού21-23 που προκαλούνται έχει φανεί ότι 
επηρεάζουν αρνητικά την έκβαση της αλλογενούς μΑκ. 
Δεδομένου ότι η αλλογενής μΑκ είναι η μόνη επιλογή 
ίασης, ίσως οι ασθενείς αυτοί να δικαιούνται αυτής της 
θεραπείας νωρίτερα στην πορεία της νόσου. 

ποιο σχήμα προετοιμασίας είναι καλύτερο;
Μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας 

τα σχήματα προετοιμασίας που δοκιμάστηκαν αρχι-
κά ήταν μυελοαφανιστικά και αφορούσαν τόσο στο συν-
δυασμό Βουσουλφάνης/κυκλοφωσφαμίδης (Busulfan/ 
Cyclophosphamide, Bu-Cy), όσο και σε σχήματα που πε-
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ριείχαν ολοσωματική ακτινοβολία (Total Body irradiation, 
TBI). ςε μια μελέτη από το National Marrow Donor 
Program (NMDP) σε περισσοτέρους από 500 ασθενείς 
με μΔς, φάνηκε ότι ο συνδυασμός Bu-Cy υπερείχε των 
συνδυασμών με TBI, αφού εξασφάλιζε καλύτερη επι-
βίωση χωρίς νόσο αλλά και λιγότερες υποτροπές.24 Από 
άλλες μελέτες δεν προέκυψε υπεροχή κάποιου μυελοα-
φανιστικού σχήματος προετοιμασίας και κατά συνέπεια 
δεν υπάρχει οδηγία που να προτείνει τη χρησιμοποίη-
ση συγκεκριμένου σχήματος.25,26 ςε μελέτη 100 περίπου 
ασθενών που έλαβαν Bu-Cy ή CY-TBI, η τετραετής επι-
βίωση χωρίς νόσο ήταν 40%, η υποτροπή 28% ενώ η μη 
σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα 43%.27 ςε άλλη με-
λέτη αντιστοίχου αριθμού ασθενών, που αντιμετωπίστη-
καν με BU-CY, η τριετής επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 58% 
και η μη σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα 30%.28 ςε 
μια προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό των υποτροπών, 
προτάθηκε η εντατικοποίηση του σχήματος προετοιμα-
σίας με τη χορήγηση του συνδυασμού Bu-Cy-TBI.29 το 
αποτέλεσμα ήταν μείωση των υποτροπών (28% έναντι 
54%), αλλά αύξηση της σχετιζόμενης με τη θεραπεία το-
ξικότητας (68% έναντι 36%), που είχε ως αποτέλεσμα 
χειρότερη επιβίωση χωρίς νόσο (23% έναντι 30%). κατά 
συνέπεια δεν προτείνεται η εντατικοποίηση του σχήμα-
τος προετοιμασίας. 

Χαμηλής έντασης - τοξικότητας σχήματα 
προετοιμασίας 

η υιοθέτηση χαμηλής έντασης σχημάτων προετοιμα-
σίας αποσκοπεί στη μείωση της τοξικότητας που σχετίζε-
ται με τη θεραπεία, επιτρέποντας σε ασθενείς μεγαλύτερης 
ηλικίας ή ασθενείς με συννοσηρότητες να επωφεληθούν 
από την αλλογενή μΑκ. το στοίχημα σε αυτές τις θερα-
πείες είναι η επαγωγή ισχυρής δράσης έναντι του όγκου, 
παρά τη μείωση της έντασης της χημειοθεραπείας προ-
ετοιμασίας, ώστε να μην αυξηθεί η πιθανότητα υποτρο-
πής. Έχουν δοκιμαστεί πολλά σχήματα χαμηλής έντασης. 
ο κλασικός συνδυασμός βουσουλφάνης με φλουνταρα-
μπίνη και αντιλεμφοκυτταρικό ορό στην περίπτωση μη 
συγγενούς HLA συμβατού δότη χαρακτηρίζεται από θνη-
τότητα 27% λόγω τοξικότητας, υποτροπή 32%, επιβίωση 
χωρίς νόσο 38% και ολική επιβίωση 39% στην τριετία.30 
Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και από την αντι-
κατάσταση της βουσουλφάνης από την τρεοσουλφάνη, 
ένα αλκυλιούντα παράγοντα μειωμένης τοξικότητας.31 
Δύο αναδρομικές μελέτες από το European Blood and 
Marrow Transplantation (ΕΒμτ) συνέκριναν μυελοαφα-
νιστικά έναντι χαμηλής έντασης σχήματα προετοιμασίας. 
και οι δύο μελέτες κατέληξαν σε ανάλογα συμπεράσμα-
τα: τα χαμηλής έντασης σχήματα χαρακτηρίζονται από 
σημαντικά μικρότερη θνητότητα σχετιζόμενη με τη θε-
ραπεία, που αντισταθμίζεται όμως από το σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό υποτροπών, ώστε η επιβίωση χωρίς 
νόσο και η ολική επιβίωση να είναι παρόμοιες στις δύο 
ομάδες σύγκρισης.32,33 ςε άλλη μελέτη σύγκρισης μυε-
λοαφανιστικών έναντι χαμηλής έντασης σχημάτων προ-
ετοιμασίας σε περισσότερους από 100 ασθενείς ηλικίας 
40-60 ετών, η τριετής σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνη-
τότητα, αλλά και η υποτροπή δεν διέφεραν σημαντικά 
μεταξύ των δύο ομάδων. Επίσης, δεν ανεδείχθη διαφο-
ρά στην ολική επιβίωση, και στην επιβίωση χωρίς νόσο. 
μόνο ο βαθμός κινδύνου της νόσου επηρέαζε την ολική 
επιβίωση και την επίπτωση της υποτροπής, γεγονός που 
καταδεικνύει τη βιολογία της νόσου, παρά την ένταση του 
σχήματος προετοιμασίας, σε ρυθμιστή της έκβασης της 
αλλογενούς μΑκ.34 κατά συνέπεια, ασθενείς για τους 
οποίους αντενδείκνυνται λόγω συννοσηρότητας τα μυε-
λοαφανιστικά σχήματα μπορούν να λαμβάνουν χαμηλής 
έντασης σχήματα προετοιμασίας χωρίς να αδικούνται. 

Κυτταρομείωση πριν την αλλογενή ΜΑΚ 
Ερώτημα αποτελεί η χρησιμοποίηση θεραπείας πριν 

την αλλογενή μΑκ με στόχο τη μείωση του φορτίου της 
νόσου και τη βελτίωση της έκβασης της αλλογενούς μΑκ. 
η τακτική αυτή αφορά κυρίως σε ασθενείς με αυξημένο 
αριθμό βλαστικών κυττάρων, με αποτελεσματικότητα 
συζητήσιμη.35-37 μεγάλες αναδρομικές μελέτες έδειξαν 
ότι κατά την αλλογενή μΑκ το ποσοστό των βλαστι-
κών κυττάρων στο μυελό και η επίτευξη βαθιάς ύφεσης 
πριν τη μεταμόσχευση επηρεάζουν την έκβασή της.26,38 
η αθροιστική επίπτωση της υποτροπής για τον πρώτο 
χρόνο μετά την αλλογενή μΑκ ήταν 18% για ασθενείς 
σε πλήρη ύφεση έναντι 35% για ασθενείς που μεταμο-
σχεύθηκαν με νόσο.38 η επαγωγή όμως ύφεσης ίσως ανα-
γνωρίζει τους ασθενείς με χημειοευαίσθητη νόσο που θα 
ωφεληθούν από την αλλογενή μΑκ, αφού ασθενείς που 
δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία εφόδου είχαν χειρότε-
ρη έκβαση από ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογε-
νή μΑκ χωρίς να λάβουν προηγουμένως θεραπεία, ενώ 
ασθενείς που πέτυχαν ύφεση με τη θεραπεία εφόδου είχαν 
καλύτερο αποτέλεσμα με την αλλογενή μΑκ.39 Δεδο-
μένης της απουσίας τυχαιοποιημένων μελετών, συνιστάται 
η χορήγηση εντατικής χημειοθεραπείας σε υποψήφιους 
για αλλογενή μΑκ ασθενείς με ≥10% βλαστικά κύττα-
ρα στο μυελό στα πλαίσια κλινικών μελετών ή προοπτι-
κής μελέτης.11 Ένα άλλο ερώτημα αποτελεί η θέση των 
υπομεθυλιωτικών παραγόντων πριν την αλλογενή μΑκ. 
Δεν υπάρχουν προοπτικές, τυχαιοποιημένες μελέτες που 
να προσδιορίζουν το χρονικό διάστημα που θα πρέπει οι 
ασθενείς να λαμβάνουν τους παράγοντες αυτούς και το 
βάθος της ανταπόκρισης που ευνοεί την αλλογενή μΑκ. 
Από μικρές μελέτες καταγραφής της εμπειρίας κάποιων 
κέντρων φαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί δεν υπολείπο-
νται σε αποτελεσματικότητα της κλασικής χημειοθερα-

πείας και ίσως είναι λιγότερο τοξικοί.36 η απόφαση για 
τη διάρκεια χορήγησή τους θα πρέπει να εξατομικεύεται, 
χωρίς να λησμονείται ότι η επιλογή της μεταμόσχευσης 
σε πιο προχωρημένα στάδια νόσου αποδυναμώνει τη θε-
ραπευτική δυναμική της. 

Επιλογή δότη και πηγής μοσχεύματος 
Πριν την εισαγωγή των υψηλής ευκρίνειας τεχνικών 

για την HLA τυποποίηση των μη συγγενών δοτών, οι αλ-
λογενείς μΑκ από HLA συμβατό μη συγγενή δότη χα-
ρακτηρίζονταν από υψηλή μη οφειλόμενη σε υποτροπή 
θνητότητα που αφορούσε κυρίως τους ασθενείς μεγα-
λύτερης ηλικίας. η επιλογή HLA συμβατών μη συγγενών 
δοτών με βάση την υψηλής ευκρίνειας HLA τυποποίηση 
μείωσε την μη σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα στα 
ίδια επίπεδα με εκείνη των πλήρως συμβατών συγγενών 
δοτών. Έτσι στην περίπτωση που ο ασθενής δεν διαθέτει 
HLA ταυτόσημο συγγενή δότη, θα πρέπει να αναζητη-
θεί μη συγγενής με αποδεκτή συμβατότητα.28 Aυξανόμε-
νη είναι, επίσης, η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών 
μοσχεύματος, όπως το ομφάλιο αίμα και οι απλοταυ-
τόσημοι δότες. ιδιαίτερα το ομφάλιο αίμα χαρακτηρίζε-
ται από ισχυρή αντιλευχαιμική δράση, που θα μπορούσε 
να ωφελήσει ασθενείς με μΔς. Δεδομένα από μικρές ια-
πωνικές μελέτες αποδίδουν άριστα αποτελέσματα στην 
αλλογενή μΑκ από ομφάλιο αίμα: πενταετής επιβίωση 
χωρίς νόσο 70%, υποτροπή 16% και θνητότητα σχετι-
ζόμενη με τη θεραπεία 14%.40 ςε ασθενείς άνω των 55 
ετών, όπου συγκρίθηκαν η χορήγηση μοσχεύματος από 
HLA ταυτόσημο συγγενή δότη έναντι ομφαλίου αίματος, 
με χαμηλής έντασης σχήματα προετοιμασίας, φάνηκε 
ότι δεν υπήρχε διαφορά στην επιβίωση χωρίς νόσο αλ-
λά και στην ολική επιβίωση. η επίπτωση οξείας νόσου 
του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή (acute Graft versus 
host disease, aGvHD) ήταν αντίστοιχη στις δύο ομάδες, 

ενώ οι ασθενείς που έλαβαν ομφάλιο αίμα εμφάνισαν 
λιγότερη χρόνια GvHD (chronic GvHD, cGvHD).13 Πα-
ρά το γεγονός ότι οι απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις 
έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλο αριθμό ασθε-
νών, λίγα είναι τα δεδομένα που αφορούν ειδικά τους 
ασθενείς με μΔς. ςε μελέτη του ΕΒμτ που αφορούσε 
σε αλλογενείς MAK ασθενών με μΔς, οι απλοταυτόση-
μες MAK παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη τοξικότητα σχε-
τιζόμενη με τη θεραπεία (66% σε 3 έτη) ενώ η τριετής 
ολική επιβίωση ήταν 28%.41 ςε μελέτη όπου χορηγήθη-
κε απλοταυτόσημο μόσχευμα έπειτα από αφαίρεση των 
τ λεμφοκυττάρων, οι ασθενείς με χαμηλό φορτίο νόσου 
στη MAK είχαν την καλύτερη πιθανότητα επιβίωσης 
έναντι μηδενικής πιθανότητας των ασθενών με αριθμό 
βλαστών >15%.42 η πηγή του μοσχεύματος, κινητοποι-
ημένα περιφερικά αιμοποιητικά κύτταρα ή μυελός των 
οστών, διαφέρουν ως προς την κινητική της εγκατάστα-
σης και την αντιλευχαιμική τους δράση. ςε προοπτική, 
τυχαιοποιημένη μελέτη όπου το μόσχευμα προερχόταν 
από μη συγγενή συμβατό δότη, τα περιφερικά αιμοποιη-
τικά κύτταρα εγκαθίσταντο ταχύτερα και συνδέονταν με 
μικρότερα ποσοστά απόρριψης του μοσχεύματος. η εμ-
φάνιση cGvHD ήταν συχνότερη, ενώ δεν παρατηρήθη-
κε διαφορά στην επίπτωση της aGvHD, της υποτροπής 
της νόσου, της μη σχετιζόμενης με υποτροπή θνητότητας 
και της ολικής επιβίωσης.43 ςε αναδρομική μελέτη αλ-
λογενών μΑκ από HLA συμβατούς συγγενείς δότες, η 
χορήγηση περιφερικού μοσχεύματος συνδέονταν με χα-
μηλότερα ποσοστά υποτροπών, γεγονός που προσέφε-
ρε καλύτερη επιβίωση χωρίς νόσο. Παράλληλα όμως, η 
χορήγηση περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων σχετι-
ζόταν με συχνότερη εμφάνιση cGvHD.44 με βάση αυτές 
τις μελέτες και δεδομένης της όλο και ευρύτερης χρησι-
μοποίησης χαμηλής έντασης σχημάτων προετοιμασίας 
όπου ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος είναι υψη-
λότερος, προτιμάται η χορήγηση περιφερικών αιμοποιη-
τικών κυττάρων.11
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ABsTRACT: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HsCT) is the only therapeutic option 
with curative potential for patients suffering from myelodysplastic syndromes. The increasing use of re-
duced intensity regimens and alternative donors enable more patients to benefit from this treatment. The 
outcome of HsCT is mainly determined by the biology and the stage of the disease. Based on these fac-
tors, 20% to 75% of patients will achieve long-term survival. Relapse remains a major factor reducing 
survival. Timing of transplantation and the ideal conditioning regimen are still under discussion. Finally, 
the role of new therapeutic agents, e.g. hypomethylating agents, for HsCT candidates is still uncertain. 
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Ενδείξεις και αποτελέσματα της αλλογενούς μεταμόσχευσης 
αιμοποιητικών κυττάρων σε οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία και λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα

Παναγιώτης Καλογιαννίδης1, Ιωάννα Σακελλάρη2

ΠΕριληψη: με τα τρέχοντα πρωτόκολλα θεραπείας εφόδου επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά ύφεσης 
στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία ενηλίκων, ωστόσο, η βέλτιστη θεραπεία σταθεροποίησης παρα-
μένει ασαφής. η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, που αποτελεί την πιο αξιόπιστη 
αντιλευχαιμική θεραπεία, προτείνεται ως θεραπεία εκλογής μετά την επίτευξη 1ης πλήρους ύφεσης για 
τους ασθενείς με νόσο που έχει χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου, όπως επίσης και για κάθε ασθενή σε 
πιο προχωρημένο φάση. Πρόσφατα, προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η πρώιμη διενέργεια αλλογε-
νούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να είναι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή ακόμη 
και για τους ασθενείς με νόσο σταθερού κινδύνου. Δεδομένου ότι μόνο το 30% των ασθενών διαθέ-
τουν ιστοσυμβατό συγγενή δότη, οι μη συγγενείς συμβατοί, οι απλοταυτόσημοι συγγενείς ή οι μονάδες 
ομφαλικού αίματος θα μπορούσαν να είναι εναλλακτικοί δότες. τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο τις 
κλινικής έρευνας για την αντιμετώπιση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας αλλά και άλλων αιμα-
τολογικών κακοήθων νοσημάτων βρίσκονται οι κυτταρικές θεραπείες, που αντιπροσωπεύουν μία πο-
λύ ελκυστική και καινοτόμο θεραπευτική προσέγγιση, προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλή τοξικότητα 
και αξιόλογη αποτελεσματικότητα. η μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (allogeneic 
haematopoietic cell transplantation HCT) σε λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα είναι εφικτή, λόγω 
της χρήσης των μη μυελοαφανιστικών-ελαττωμένης ισχύος προπαρασκευαστικών σχημάτων (reduced 
intensity conditioning, RIC), λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη ηλικία των ασθενών και τη συμπαρο-
μαρτούσα νοσηρότητα, ακόμη και σε νεότερους πολυθεραπευμένους ασθενείς. η HCT προσφέρει πι-
θανότητα ίασης σε επιλεγμένους ασθενείς με μικρό φορτίο νόσου, δυνατότητα που αυξάνεται με νέους 
βιολογικούς παράγοντες και νεότερες κυτταρικές θεραπείες μετά τη HCT.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
τα εντατικοποιημένα σχήματα χημειοθεραπείας, η εν-

σωμάτωση των αναστολέων τυροσινικής κινάσης, μονο-
κλωνικών αντισωμάτων, η καλύτερη υποστηρικτική αγωγή 
και η παρακολούθηση της παρουσίας ελάχιστης υπολειμ-
ματικής νόσου έχουν βελτιώσει σημαντικά την έκβαση 
των ενηλίκων ασθενών που πάσχουν από οξεία λεμφο-
βλαστική λευχαιμία (acute lymphoblastic leukemia, ALL), 
όμως τελικά μόνο το 30-40% αυτών τελικά θα ιαθούν1.

η μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττά-
ρων (allogeneic stem cell transplantation, alloTx), μέσω 
του ισχυρού σχήματος προετοιμασίας αλλά και μέσω 
της αντιλευχαιμικής δράσης που ασκούν τα λεμφοκύτ-
ταρα του μοσχεύματος (graft vs. leukemia effect, GvL), 
αποτελεί θεραπευτική επιλογή ίασης, ωστόσο η νοση-
ρότητα και θνητότητα που συνοδεύουν τη μέθοδο (treat-
ment related mortality, TRM) μπορεί να αντισταθμίζουν 
ή ακόμη και να μηδενίζουν το όφελος της GvL δράσης. 
ςυνεπώς, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση εκείνων των 
ασθενών που έχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής της νό-
σου, ώστε να ωφεληθούν από την έγκαιρη διενέργεια 
της alloTx. Παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση 
της νόσου είναι η παρουσία συγκεκριμένων κυτταρογε-
νετικών βλαβών, η ηλικία, ο αριθμός των λευκών αιμο-

σφαιρίων, ο χρόνος επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά τη 
θεραπεία εφόδου, η ανίχνευση ελάχιστης υπολειμματι-
κής νόσου, η παρουσία εξωμυελικής νόσου, και η κακή 
γενική κατάσταση του ασθενούς2,3.

ποιος ο κατάλληλος χρόνος  
για τη διενέργεια alloTx?
Ασθενείς σε 1η πλήρη ύφεση

1. AlloTx για οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(All) με παρουσία χρωμοσώματος Ph (All/Ph+)

η παρουσία της αντιμετάθεσης 9:22 ανιχνεύεται στο 
15-30% των ενηλίκων με ALL, σχετίζεται με μικρότε-
ρα ποσοστά ανταπόκρισης, μικρότερης διάρκειας ύφε-
ση και η πιθανότητα μακράς επιβίωσης δεν ξεπερνά το 
20% ακόμη και μετά την εφαρμογή των πλέον εντατικο-
ποιημένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.4,5

Αναδρομικές μελέτες σε ασθενείς με ALL/Ph+ έδει-
ξαν υπεροχή της alloTx στην επίτευξη μακράς επιβίω-
σης που ήταν 30-65%, εξαρτώμενη από την ηλικία και 
τη φάση της νόσου6,7. η ισχυρότερη απόδειξη της υπερο-
χής της alloTx έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας, 
προέρχεται από 2 προοπτικές μελέτες που σχεδιάστηκαν 
με βάση την ύπαρξη ή μη συμβατού δότη. ςτη γαλλική 
πολυκεντρική μελέτη LALA-94, ασθενείς με ALL/Ph+ 
υποβλήθηκαν σε alloTx από συγγενή ή μη συγγενή δό-
τη (sibling donor:sD, matched unrelated donor:MUD). 
H πιθανότητα υποτροπής ήταν 50% και η 3-ετής επιβί-
ωση 36%, για όσους δεν διέθεταν συμβατό δότη έναντι 
90% και 17% αντίστοιχα, για όσους έλαβαν συμβατική 
χημειοθεραπεία8. η μεγαλύτερη σειρά ασθενών προέρχε-
ται από τη συνεργατική μελέτη UCALLXII/ECOG2993 
που συνέκρινε την έκβαση 72 ασθενών που υποβλήθη-
καν σε alloTx έναντι 95 που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία 
ή υποβλήθηκαν σε autoTx. Αν και η TRM ήταν 3 φορές 
μεγαλύτερη στην ομάδα των ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε alloTx (40% έναντι 14%) η πιθανότητα μακράς επιβί-
ωσης χωρίς νόσο (disease free survival, DFs) ήταν ση-
μαντικά καλύτερη για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε alloTx (38% έναντι 17%), συνεπεία της σημαντικά 
μικρότερης πιθανότητας υποτροπής (29% έναντι 81%) 
επιβεβαιώνοντας έτσι την ευεργετική GvL δράση στην 
αντιμετώπιση της ALL9. τέλος, πρόσφατα δημοσιευμένη 
μελέτη της σουηδικής ομάδας που αξιολόγησε 51 ασθε-
νείς με ALL/Ph+ που υποβληθήκαν σε alloTx από sD ή 
MUD, έδειξε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα με 5ετή -Os 
70% έναντι 35% και TRM 10% έναντι 25% για ασθενείς 
ηλικίας κάτω ή άνω των 40 ετών αντίστοιχα, επιβεβαιώ-
νοντας έτσι το σημαντικό ρόλο της ηλικίας στην έκβαση 
της μεταμόσχευσης10. 

Ο ρόλος των αναστολέων της τυροσινικής 
κινάσης (TKIs) 

Δεδομένης της καλύτερης έκβασης που επιτυγχά-
νουν οι ασθενείς με αιματολογική και ιδιαίτερα με μο-
ριακή ύφεση, οι τκις έχουν ενσωματωθεί στη θεραπεία 
εφόδου και σταθεροποίησης, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
ποιότητα αλλά και η διάρκεια της ύφεσης πριν την διε-
νέργεια μεταμόσχευσης11.

η ιαπωνική ομάδα εξέτασε το ρόλο των TKIs συγκρι-
τικά με τη διενέργεια alloTx ως σταθεροποίηση 1ης ύφε-
σης. μετά από μέσο διάστημα παρακολούθησης 1 έτους 
η επιβίωση μεταξύ των δύο ομάδων δεν διέφερε σημα-
ντικά (73% έναντι 84% για ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε alloTx ή έλαβαν τκιs αντίστοιχα). Πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι το μικρό διάστημα παρακολούθησης δεν 
επιτρέπει εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων12. 

λαμβάνοντας υπόψιν τα υψηλά ποσοστά υποτροπής 
(30-40%) ακόμη και μετά τη διενέργεια μεταμόσχευσης, 
φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική η σκέψη της χρησιμοποί-
ησης των TKIs ως θεραπεία προφύλαξης ή πρόληψης 
υποτροπής της νόσου μετά alloτx. ςε προοπτική μελέτη 
με 27 ασθενείς που παρουσίασαν ανίχνευση του bcr/abl 
μετά alloTx, η χορήγηση TKIs είχε σαν αποτέλεσμα την 
επίτευξη μοριακής ύφεσης στο 50% των ασθενών13. οι 
Carpenter και συν. χορήγησαν τκιs σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά τη μεταμόσχευση σε 15 υψηλού κινδύνου 
ALL/Ph+ ασθενείς. η χορήγηση αποδείχθηκε ασφαλής 
και 12/15 παρέμειναν ελεύθεροι νόσου για 0.8-2.6 έτη14. 

η εμπειρία από την συγχώρηση TKIs και λεμφοκυτ-
τάρων του δότη (donor lymphocyte infusions, DLIs) αν 
και περιορισμένη είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. ςε με-
λέτες με συνολικά 7 ασθενείς που έλαβαν DLIs και TKIs 
για αντιμετώπιση υποτροπής μετά alloTx, 6/7 κατέληξαν 
λόγω νόσου13,15.

Επί του παρόντος η χορήγηση τκIs έχει θέση είτε 
ως σταθεροποίηση 1ης ύφεσης έως τη διενέργεια alloTx 
ή ως αντιμετώπιση μοριακά ανιχνευόμενης νόσου μετά 
την alloTx. ο ρόλος των TKIs ως προληπτικής θεραπεί-
ας υποτροπής νόσου είναι υπό διερεύνηση.

2. AlloTx για All χωρίς χρωμόσωμα Ph (All/Ph-)
η ρόλος της alloTx στη σταθεροποίηση της 1ης ύφε-

σης σε ασθενείς χωρίς κακής πρόγνωσης κυτταρογενε-
τικές βλάβες δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως3,16,17. η 
παρουσία άλλων κακής πρόγνωσης βιολογικών ή κλινι-
κών δεικτών, όπως είναι οι ήδη προαναφερθέντες, μπορεί 
να βοηθήσουν στην απόφαση για πρώιμη διενέργεια με-
ταμόσχευσης, όμως και σε αυτή την περίπτωση τα απο-
τελέσματα των κλινικών μελετών είναι αντιφατικά. τρεις 
μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες (JALsG-ALL-93, EORTC 
ALL93 και PETHEMA ALL93) που ανέλυσαν συνολικά 
526 ALL/Ph- ενήλικες ασθενείς που εμφάνιζαν έναν του-
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λάχιστον κακής πρόγνωσης δείκτη και υποβλήθηκαν σε 
alloTx αμέσως μετά την επίτευξη 1ης ύφεσης, απέτυχαν 
να αποδείξουν υπεροχή της alloTx έναντι της συμβατικής 
χημειοθεραπείας18-20. Αντίθετα, τόσο στη γαλλική μελέ-
τη LALA-94 όσο και τη γερμανική GOELAMs-02 που 
είχαν παρόμοιο σχεδιασμό και εκτίμησαν συνολικά 415 
ασθενείς, η μακρά επιβίωση (οverall survival, Os) ήταν 
σημαντικά καλύτερη για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε alloTx (44-75% έναντι 21-40%, p<0,007)21,22. Αποτε-
λέσματα μετα-ανάλυσης που συμπεριέλαβε 7 μελέτες με 
1274 εκτιμηθέντες ALL/Ph- ασθενείς κατέδειξε πως στα-
θεροποίηση της 1ης ύφεσης με alloTx είχε ως αποτέλεσμα 
σημαντικά καλύτερης Os τόσο στην ομάδα ασθενών με 
παρουσία άλλων παραγόντων κακής πρόγνωσης όσο και 
στους ασθενείς σταθερού κινδύνου23.

Έως τα μέσα του 2008 η αξία της alloTx σε ασθενείς 
με ALL σταθερού κινδύνου τελούσε υπό έντονη αμφι-
σβήτηση δεδομένου ότι, η μόνη προοπτική μελέτη που 
είχε δημοσιευθεί μέχρι τότε (γαλλική μελέτη LALA 87) 
δεν έδειξε κανένα θεραπευτικό όφελος υπέρ της πρώι-
μης διενέργειας alloTx24. τα δεδομένα αυτά ανέτρεψε η 
MRC-UKALLXIIECOG E2993 μελέτη, που απέδειξε 
πως η Os είναι σημαντικά καλύτερη για τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε alloTx (62% έναντι 52%, p,0.02)25. 
ςε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε ένα χρόνο αργό-
τερα και η μελέτη HOVON26. Αξιοσημείωτο είναι πως 
στη μελέτη της MRC-UKALLXIIECOG E2993 δεν δι-
απιστώθηκε όφελος στην Os για τους ασθενείς που εί-
χαν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου.

τα δεδομένα των τελευταίων προοπτικών μελετών κα-
θώς και η μετα-ανάλυση αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για 
το όφελος που προσφέρει η πρώιμη εφαρμογή της μετα-
μόσχευσης σε ενήλικες ασθενείς με ALL/Ph-.

3. AlloTx για All με t(4:11) ή t(1:19) 
οι αντιμεταθέσεις (4:11) και (1:19) έχουν πλέον σα-

φώς αναγνωριστεί ως παράγοντες που επηρεάζουν εξαι-
ρετικά δυσμενώς την εξέλιξη της νόσου27,28. τόσο στα 
αποτελέσματα της μελέτης MRC-UKALLXIIECOG 
E2993, αλλά και των μελετών της γαλλικής και γερμα-
νικής ομάδας, απέδειξαν πως η alloTx από sD ή MUD 
αποτελεί την μέθοδο εκλογής σταθεροποίησης 1ης πλή-
ρους ύφεσης, αφού αποδίδει υψηλά ποσοστά μακράς 
DFs (55-65% έναντι 10-20% για ασθενείς που μετά την 
επίτευξη 1ης ύφεσης έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία ή υπο-
βλήθηκαν σε autoTx)29,30.

4. Ο ρόλος της ανίχνευσης ελάχιστης 
υπολειμματικής νόσου (minimal residual 
disease, MrD) στη διενέργεια alloTx μετά  
την επίτευξη 1ης πλήρους ύφεσης

η δυνατότητα ανίχνευσης κλωνικών κυττάρων μετά 

την επίτευξη 1ης πλήρους ύφεσης, με περισσότερο ευ-
αίσθητες μεθόδους από αυτή της κυτταρομορφολογίας, 
μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση ασθενών υψηλού 
κινδύνου για υποτροπή. Είναι παραδεκτό πως ο αριθμός 
των 104 κυττάρων αποτελεί το κρίσιμο όριο θετικότητας 
της MRD, αλλά η κατάλληλη χρονική στιγμή ανίχνευ-
σης της είναι ακόμη θέμα έρευνας. 

ςε μελέτη των Mortuzza και συν η παρουσία >104 κυτ-
τάρων μετά την επίτευξη πλήρους ύφεσης συνδυάστηκε 
με υψηλότερο ποσοστό υποτροπής της νόσου31. ομοίως, 
στη μελέτη GMALL φάνηκε πως η πιθανότητα υποτροπής 
ήταν 94% για ασθενείς στους οποίους ανιχνεύθηκαν >104 
κύτταρα έως την 16 εβδομάδα μετά την θεραπεία εφόδου, 
ενώ δεν διαπιστώθηκε υποτροπή νόσου σε ασθενείς που 
δεν είχαν ανιχνεύσιμη MRD την 11η και 24η ημέρα μετά 
τη θεραπεία εφόδου32. Πρόσφατα στην ισπανική μελέτη 
Pethema 03 διερευνήθηκε ο ρόλος της μεταμόσχευσης σε 
ασθενείς με πρώιμη ανίχνευση MRD και διαπιστώθηκε 
πως η alloTx μπορεί να προσφέρει μακρά DFs περίπου 
32% για ασθενείς που θα εμφανίσουν >5x104 κύτταρα 
μετά τη θεραπεία εφόδου και συνεπώς η πρόγνωσή τους 
χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα πτωχή33.

Ασθενείς σε 2η ύφεση ή με ανθεκτική  
ή υποτροπιάζουσα νόσο

για τους ασθενείς που θα υποτροπιάσουν μετά την 
επίτευξη 1ης ύφεσης, η χορήγηση εκ νέου χημειοθερα-
πείας (πχ υψηλών δόσεων aracytin σε συνδυασμό με αν-
θρακυκλίνες ή με τους νεότερους παράγοντες nelarabine, 
clofarabine) μπορεί να επιτύχει νέα ύφεση (30-50%), 
συνήθως είναι μικρής διάρκεια. ςυνεπώς, η υποτροπιά-
ζουσα νόσος θεωρείται μη ιάσιμη με συμβατική χημει-
οθεραπεία34-35.

Αναδρομική μελέτη της CIBMTR έδειξε πως η 5-ετής 
DFs ήταν 30-35% για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
alloTx (με sD ή MUD) σε 2η ύφεση, ενώ δεν ξεπέρασε το 
17% για αυτούς που υποβλήθηκαν σε alloTx με παρου-
σία νόσου (υποτροπιάζουσα ή πρωτοπαθώς ανθεκτική)36. 
Παρόμοια αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν και στη μελέ-
τη LALA 94 (DFs 33% για alloTx στη 2η ύφεση, έναντι 
12% για μη θεραπευθείσα υποτροπή ή πρωτοπαθώς αν-
θεκτική νόσο)37. λιγότερο ενθαρρυντικά ήταν τα αποτε-
λέσματα της MRC-UKALLXIIECOG E2993 μελέτης, 
καθώς η 5-ετής DFs για alloTx σε 2η ύφεση ήταν 25% και 
15% από sD και MUD αντίστοιχα, ενώ για όσους έλα-
βαν μόνο χημειοθεραπεία η DFs δεν ξεπέρασε το 5%38.

τα παραπάνω αποτελέσματα υποσημαίνουν την σημα-
σία επίτευξης 2ης πλήρους ύφεσης πριν την alloTx, αλλά 
και την αναγκαιότητα της καλύτερης επιλογής των ασθε-
νών που θα υποβληθούν σε alloTx αμέσως μετά την επί-
τευξη 1ης ύφεσης, καθώς η διενέργεια της σε απώτερες 
φάσεις είναι σαφώς λιγότερο αποτελεσματική.

για ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο η alloTx 
μοιάζει να είναι μια λογική επιλογή καθώς η χορήγηση 
μυαλοαφανιστικού σχήματος σε συνδυασμό με την GvL 
δράση θα μπορούσε να επιτύχει ύφεση και μακράς διάρ-
κειας έλεγχο της νόσου. Ωστόσο, η πρωτοπαθώς ανθε-
κτική ALL παρουσιάζει επιθετική πορεία ακόμη και μετά 
alloTx και τελικά λιγότεροι από 15-20% των ασθενών τε-
λικά θα επιβιώσουν επί μακρόν39.

Σχήμα προετοιμασίας
1. Μυελοαφανιστικά σχήματα

ο συνδυασμός ολόσωμης ακτινοβολίας (total body 
irradiation, TBI) και Cyclophosphamide (Cy) αποτελεί 
την καθιερωμένη επιλογή μυελοαφανιστικού σχήματος 
για alloTx στην ALL καθώς υπερέχει του συνδυασμού 
Busulfan/Cy τόσο στην Os όσο και DFs40.

με στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα με απο-
δεκτή όμως τοξικότητα, ποικιλία θεραπευτικών συνδυα-
σμών έχουν μελετηθεί και συνεχίζουν να μελετώνται. ςε 
μελέτες που δημοσιεύθηκαν φάνηκε πως η αντικατάστα-
ση της Cy με Etoposide ή η αύξηση της δόσης της τΒι 
δεν προσφέρουν μεγαλύτερο θεραπευτικό όφελος τουλά-
χιστον για ασθενείς που βρίσκονται σε 1η πλήρη ύφεση. 
Αξίζει όμως να σημειωθεί πως οι συνδυασμοί Etoposide 
(60mg/kg)/TBI ή Cy/TBI(13.2Gy) φάνηκαν αποτελεσμα-
τικότεροι σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευ-
ση σε 2η πλήρη ύφεση (DFs 50-60%)41. οι sato και συν 
πρότειναν ένα περισσότερο εντατικοποιημένο σχήμα με 
Aracytin (4 gr x 3 ημ), Etoposide (1gr/m2 x 2 ημ) και τΒι 
(12-13.2 Gy). τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα με άλ-
λες μελέτες επιτυγχάνοντας DFs 60%, ενώ η πιθανότη-
τα υποτροπής ήταν 40%42. ςε άλλη μελέτη ο συνδυασμός 
Busulfan/Fludarabine και TBI (400cGy) που θεωρείται 
μυελοαφανιστικός είχε ως αποτέλεσμα μακρά DFs 65%, 
ενώ ταυτόχρονα ήταν εξαιρετικά ασφαλής (TRM 6%)43. 
Πρόσφατα σε μελέτες φάσης ι/ιι δοκιμάζονται και η 
συγχορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων στα σχήμα-
τα προετοιμασίας με στόχο την αύξηση τα αποτελεσμα-
τικότητας τους44.

2. Ελαττωμένης ισχύος σχήματα (Reduced 
Intensity Conditionings, RIC)

Είναι ισχυρή πεποίθηση πως η GvL δράση είναι ισχνή 
στην ALL και συνεπώς η επίτευξη της ίασης επηρεάζε-
ται αποφασιστικά από την ένταση του προπαρασκευ-
αστικού σχήματος. Ωστόσο, η μέση ηλικία διάγνωσης 
ασθενών με ALL είναι τα 65 έτη με αποτέλεσμα αρκετοί 
ασθενείς να μην έχουν ευκαιρία της ίασης μέσω alloTx. 
H RIC/alloTx λόγω της μικρότερης τοξικότητας που τη 
συνοδεύει συγκρινόμενη με τα μυελοαφανιστικά σχή-

ματα, θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή 
για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή με σοβαρές συνυ-
πάρχουσες παθήσεις. 

Από μελέτες με μεγάλες σειρές ασθενών αποδεικνύε-
ται πως η RIC/alloTx είναι εφικτή θεραπευτική προσέγ-
γιση για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (διάμεση ηλικία 
ασθενών στις δημοσιευμένες μελέτες: 45-50 έτη ), καθώς 
παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα σχετικά με την Os 
και DFs σε σύγκριση με τη χορήγηση μυελοαφανιστι-
κών σχημάτων σε ασθενείς νεώτερης ηλικίας (διάμεση 
ηλικία ασθενών στις δημοσιευμένες μελέτες: 25- 35έτη). 
ςτο σύνολο όμως των μελετών φαίνεται πως αν και η 
τοξικότητα είναι μειωμένη στη RIC/alloTx, εντούτοις η 
πιθανότητα υποτροπής είναι σαφώς υψηλότερη συγκρι-
νόμενη με alloTx με μυελοφανιστικό σχήμα, γεγονός που 
υπογραμμίζει πως η RIC/alloTx έχει ρόλο σε μεγαλύτε-
ρης ηλικίας ασθενείς ή ασθενείς με συνυπάρχουσες πα-
θήσεις που όμως βρίσκονται σε καλή φάση νόσου (1η ή 
2η ύφεση)45,46.

AlloTxTx από εναλλακτικούς δότες
Μη συγγενείς συμβατοί δότες (matched 
unrelated donors, MUD)

1. All/ Ph+
Δεδομένης της επιθετικής πορείας της ALL/Ph+, 

αποτελεί πρώτιστη επιλογή η αναζήτηση MUD επί μη 
υπάρξεως sD, ώστε ο ασθενής να υποβληθεί σε alloTx 
αμέσως μετά την επίτευξη 1ης ύφεσης. ςτη μεγαλύτερη 
σειρά ασθενών που προέρχεται από τη μελέτη MRC-
UKALLXIIECOG E2993, η 5-ετής DFs ήταν 35%, πα-
ρόμοια με αυτή των ασθενών που είχαν υποβληθεί στα 
πλαίσια της ίδιας μελέτης σε μεταμόσχευση από συγγε-
νείς δότες (38%)9. ςΕ παρόμοια αποτελέσματα κατέλη-
ξαν και άλλες προοπτικές ή αναδρομικές μελέτες8,47. για 
ασθενείς με ALL/Ph+ σε ≥2η ύφεση η alloTx αποτελεί 
πρώτη θεραπευτική επιλογή με σαφώς όμως πτωχότερα 
αποτελέσματα λόγω αυξημένης πιθανότητας υποτροπής 
αλλά και της αυξημένης τRM48.

2. All/Ph- 
για ασθενείς με ALL/Ph- σε ≥2ης ύφεση όταν δεν δια-

θέτουν sD η αναζήτηση MUD αποτελεί θεραπεία εκλο-
γής καθώς τα αποτελέσματα της συμβατικής θεραπείας 
για αυτή την ομάδα ασθενών, όπως αναφέρθηκε και προ-
ηγουμένως, είναι εξαιρετικά πενιχρά και η μακρά DFs 
δεν ξεπερνά το 5-10% με συμβατική χημειοθεραπεία ή 
autoTx38.

η CIBMTR αξιολόγησε αναδρομικά 380 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε MUD/alloTx σε 2η ύφεση και η DFs 
ήταν 30%36. ςε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και 
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επίσης η έκβαση της UBC/alloTx σε 98 ασθενείς με ALL/
Ph+, στην πλειονότητα των οποίων (80%) η νόσος ήταν 
σε 1η ύφεση. H 3-ετής DFs για το σύνολο των ασθενών 
ήταν 36% και 50% για ασθενείς με MRD- πριν την UCB/
alloTx, και η TRM ήταν 31%, τιμές που είναι συγκρίσι-
μες με εκείνες των sD/ MUD/alloTx59.

Απλοταυτόσημοι δότες 
Αν και τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη της alloTx 

από MUD ή UCB έχει δώσει την δυνατότητα ίασης σε 
πολλούς ενήλικες ασθενείς με ALL, για κάποιους η έλ-
λειψη ανεύρεσης συμβατού μοσχεύματος εξακολουθεί να 
αποτελεί εμπόδιο για την επίτευξη ίασης. η χρησιμοποί-
ηση απλοταυτόσημου δότη (haploidentical donor, haplo/
alloTx) μπορεί να αποτελεί εναλλακτική επιλογή, ιδιαίτε-
ρα με την εφαρμογή ισχυρών μυελοφανιστικών-ανοσο-
κατασταλτικών σχημάτων προετοιμασίας και χορήγηση 
τ-κεκαθαρμένων αιματικών μοσχευμάτων με αυξημένο 
αριθμό CD34+ κυττάρων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του κινδύνου της GvHD και της απόρριψης60.

η ομάδα της Perugia, πρωτοπόρος στη διενέργεια 
haplo/alloTx με τ-κεκαθαρμένα μοσχεύματα, δημοσίευ-
σε αποτελέσματα μεγάλης σειράς ασθενών με ALL είτε 
σε ύφεση (n=62) ή σε προχωρημένη φάση νόσου (n=46). 
για τους ασθενείς σε CR η μακρά DFs ήταν 25% ενώ 
μόνο 5% για όσους υποβλήθηκαν σε haplo/alloTx με πα-
ρουσία νόσου60-61. Από την ομάδα του ΕΒμτ δημοσιεύ-
θηκαν αποτελέσματα αναδρομικής μελέτης 93 ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε haplo/alloTx με τ-κεκαθαρμένα μο-
σχεύματα. για ασθενείς που ήταν σε φάση 1ης ή 2ης ύφε-
σης και είχαν υποβληθεί σε haplo/alloTx μετά το 2002, 
η 5-ετής DFs ήταν 35%62.

η ομάδα του Παν/μιου του Πεκίνου πρότεινε την 
διενέργεια haplo/alloTx χωρίς να προηγηθεί αφαίρεση 
τ-λεμφοκυττάρων, αλλά περαιτέρω ενίσχυση της ανοσο-
κατασταλτικής ισχύος του σχήματος προετοιμασίας. ςε 
αναδρομική μελέτη 72 ασθενών με ALL, η 3-ετής DFs 
(55%) για ασθενείς σε 1η ύφεση ήταν ιδιαίτερα ικανοποι-
ητική, ενώ η TRM και πιθανότητα υποτροπής απόλυτα 
αποδεκτές (17%)63. ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα απο-
τελέσματα συγκριτικής αναδρομικής μελέτης που δημο-
σίευσε η ίδια ομάδα με ασθενείς σταθερού κινδύνου, οι 
οποίοι έλαβαν ως σταθεροποίηση 1ης πλήρους ύφεσης εί-
τε συμβατική χημειοθεραπεία ή υποβλήθηκαν σε haplo/
alloTx. για την ομάδα που υποβλήθηκε σε haplo/alloTx 
η DFs ήταν σημαντικά υψηλότερη (55% έναντι 24%) 
λόγω της μικρότερης πιθανότητα υποτροπής (30% ένα-
ντι 65%), καθώς η TRM, αν και υψηλότερη στην ομάδα 
της haplo/alloTx, δεν παρουσίαζε στατιστικώς σημαντι-
κή διαφορά (16% έναντι 9%)64. 

Ερευνητικές ομάδες από την Ευρώπη αλλά και τις 
ηΠΑ, με στόχο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ανο-

η μελέτη των Bishop και συν49. λιγότερο καλά αποτελέ-
σματα δημοσιεύθηκαν από μία προοπτική και δύο ανα-
δρομικές μελέτες που η DFs δεν ξεπέρασε το 20% λόγω 
αυξημένης πιθανότητας υποτροπής αλλά και TRM38,50,51.

Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες αναδεικνύουν την 
sD/alloTx ως την πλέον αποτελεσματική θεραπεία για 
σταθεροποίηση 1ης πλήρους ύφεσης23,25,26. Είναι λοιπόν 
εύλογο το ερώτημα της θέσης της MUD/alloTx σε πρώι-
μη φάση νόσου ιδιαίτερα μετά τις προόδους που σημειώ-
θηκαν στην υποστηρικτική αγωγή αλλά και την εμπειρία 
που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια από την διενέργεια 
μεταμοσχεύσεων από εναλλακτικούς δότες.

ςε τρείς μελέτες με σειρές άνω των 30 ασθενών με 
ALL/Ph- πού είχαν ωστόσο τουλάχιστον έναν από τους 
προαναφερθέντες παράγοντες υψηλού κινδύνου, η διε-
νέργεια MUD/alloTx εμφάνισε συγκρίσιμα ποσοστά DFs 
(45-60%) και TRM (20-30%) με sD/alloTx51-53.

Από τη γαλλική ομάδα διενεργήθηκε προοπτική με-
λέτη με ασθενείς σταθερού κινδύνου που υποβλήθηκαν 
σε alloTx από sD και MUD (συμβατότητα HLA, 10/10). 
τα αποτελέσματα μεταξύ των δύο ομάδων ήταν παρόμοια 
σε σχέση με την DFs και Os και TRM54.

Μοσχεύματα ομφάλιου αίματος (umbilical 
cord blood, UCB)

Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο πως οι μονάδες UCB 
αποτελούν ασφαλή πηγή αιμοποιητικού μοσχεύματος για 
ασθενείς που δεν διαθέτουν sD ή MUD.

ςε αναδρομική μελέτη του 2005 από ευρωπαϊκά με-
ταμοσχευτικά κέντρα με 73 ασθενείς (η πλειονότητα σε 
προχωρημένη φάση νόσου), η DFs ήταν 36%, αλλά η 
TRM ιδιαίτερα υψηλή 40%55. Δύο χρόνια αργότερα δη-
μοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης του 
πανεπιστημίου της Minnesota μεταξύ UBC/sD/ και MUD/
alloTx. σε 633 ασθενείς με ALL σε 1η, 2η ή >2ης ύφεση . 
H Os ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των 3 ομάδων (46% ένα-
ντι 35% και 42% αντίστοιχα), ενώ συγκρίσιμες ήταν επί-
σης η TRM και η πιθανότητα υποτροπής56.

η ομάδα της Minnesota, με στόχο να παρακαμφθεί 
ο παράγοντας που εμποδίζει την ευρύτερη διενέργεια 
UCB/alloTx και που είναι ο μικρός αριθμός κυττάρων 
που εμπεριέχονται στις UCB μονάδες, πρότεινε τη χο-
ρήγηση 2 μονάδων UBC, που μπορεί να είναι μερικώς 
συμβατές μεταξύ τους, και τα πρώτα αποτελέσματα ήταν 
ικανοποιητικά57.

Πρόσφατη μελέτη του ΕΒμτ με 421 ενήλικες ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε UCB/alloTx και που οι μισοί 
περίπου είχαν λάβει 2 UCB μονάδες, η DFs ήταν 46%, 
32% και 22% για ασθενείς σε 1η, 2η ύφεση και προχωρη-
μένη φάση νόσου αντίστοιχα, ωστόσο και σ’αυτή όπως 
και σε άλλες σειρές ασθενών, η υψηλή TRM (42%) απο-
τελεί μείζον πρόβλημα58. Από την ίδια ομάδα αναλύθηκε 

σολογικής αποκατάστασης και απάντησης σε λοιμογό-
να αίτια που προκύπτουν από την εκτεταμένη αφαίρεση 
των T-λεμφοκυττάρων, προτείνουν την ex vivo γονιδιακή 
τροποποίηση τους, ώστε να είναι ευαίσθητα σε έκθεση 
εξωγενώς χορηγούμενων παραγόντων και στη συνέχεια 
επανεγχύονται στον ασθενή ώστε να επιταχυνθεί η ανο-
σολογική αποκατάσταση. Εάν ο ασθενής μετά την χο-
ρήγηση των λεμφοκυττάρων εμφανίσει αλλοαντίδραση 
τότε η χορήγηση των παραγόντων στους οποίους είναι 
ευαίσθητα θα τα οδηγήσει σε κυτταρικό θάνατο. η ομά-
δα του san Rafaelle και η ομάδα του Baylor College of 
Medicine (BCM) τροποποίησαν γενετικά τ-λεμφοκύτταρα 
ώστε να εκφράζουν “γονίδια αυτοκτονίας” της θυμιδινικής 
κινάσης του ιού του απλού έρπητα (Thymidine Kinase, 
TK), ή της επαγόμενης caspase 9 (inducible caspase 9, 
icasp9). τα αποτελέσματα μελετών φάσης ι/ιι που δη-
μοσίευσαν έδειξαν πως τα ενεργοποιημένα αλλοαντι-
δραστικά τ-λεμφοκύτταρα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα ση 
χορήγηση παραγόντων που ενεργοποιούσαν τα γονίδια 
αυτοκτονίας της τκ (gancyclovir) ή της icasp9 (συθετι-
κό διμερές Αρ1903) με αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο 
αλλοαντίδρασης και της GVHD65,66.

η πιθανή ανοχή σε “μητρικά” αντιγόνα που επιτυγ-
χάνεται κατά την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας 
φάνηκε πως μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της haplo/
alloTx67. Aναδρομική μελέτη της IBMTR με 269 ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε alloTx για αιματολογικές κακο-
ήθειες (108 για ALL), έδειξε πως οι ασθενείς που έλαβαν 
μόσχευμα από δότη μη συμβατό στα μητρικά αντιγόνα 
(non inherited maternal antigens, NIMAs) είχαν καλύτε-
ρη έκβαση και με αποδεκτή επίπτωση GvHD και TRM 
σε σύγκριση με αυτούς που έλαβαν μόσχευμα από δότη 
μη συμβατό στα πατρικά αντιγόνα (non inherited paternal 
antigens, NIPAs)68.

ποιο το επόμενο “θεραπευτικό βήμα” 
πέραν της alloTx;

η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να 
αναγνωρίζει και να καταστρέφει κακοήθη κύτταρα απο-
τελεί λιγότερο τοξική και περισσότερο αποτελεσματική 
μέθοδο αντιμετώπισης κακοηθειών. η σύγχρονη έρευ-
να εστιάζεται στην δημιουργία περισσότερο “εκπαιδευ-
μένων” τ-λεμφοκυττάρων ή στη δημιουργία γονιδιακά 
τροποποιημένων τ-λεμφοκυττάρων που φέρουν επιπλέ-
ον του φυσικού τους υποδοχέα (T-cell receptor,TCR) και 
χιμαιρικούς υποδοχείς (chimeric antigen receptors, CAR/
Tcells) για αντιγόνα επιφανείας των κακοήθων κυττάρων. 
Ερευνητές από το BCμ δημιούργησαν ειδικές κυτταρι-
κές σειρές χρησιμοποιώντας τεχνητά αντιγονοπαρουσι-
αστικά κύτταρα, (artificial presenting cells) έναντι των 
WT1, survinin, MAGE-A3 και PRAME που επιλέχθηκαν 
ως αντιγόνα για τη λεμφική σειρά. ςε προκλινικές μελέ-

τες τα ειδικά τ-λεμφοκύτταρα κύτταρα επέδειξαν ικανή 
κυτταροτοξικότητα έναντι των κακοήθων κυττάρων69-70. 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέ-
σματα κλινικών μελετών. 

μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει από την κλινική εφαρ-
μογή των CAR/Tcells με τα πρώτα αποτελέσματα σε 
παιδιατρικούς ή ενήλικες ασθενείς να είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά. η μεγαλύτερη σειρά ασθενών (n=16) προέρ-
χεται από το Memorial sloan-Kettering Cancer Center που 
έλαβαν αυτόλογα CAR/T-cells ειδικά έναντι του CD19 
μορίου. το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 88% (12/16 επέ-
τυχαν μοριακή ύφεση) και είναι αξιοσημείωτο πως η χορή-
γηση των CAR/T-cells λειτούργησε σαν “γέφυρα” για 12 
ασθενείς με ιδιαίτερα ανθεκτική νόσο, ώστε να αποκτή-
σουν την δυνατότητα να υποβληθούν σε alloTx. (Davila 
2014). οι Kochenderfer και συν χορήγησαν κύτταρα του 
δότη γενετικά τροποποιημένα ώστε να εκφράζουν CAR 
για το CD19, σε 10 ασθενείς με ανθεκτική νόσο μετά 
από προηγηθείσα alloTx. Έπειτα από διάμεση περίοδο 
30 ημερών διαπιστώθηκε σημαντική κλινική απάντηση 
της νόσου σε 3/10 ασθενείς, η νόσος παρέμεινε σταθε-
ρή σε 5/10, και σ’αυτή την ομάδα ασθενών τα γονιδια-
κά τροποποιημένα κύτταρα ανιχνεύονταν για διάστημα 
άνω 4 εβδομάδων. 

Σχόλια
οι νέες δυνατότητες που υπάρχουν στη θεραπευτι-

κή φαρέτρα, αλλά και τα αποτελέσματα των τελευταί-
ων μελετών αποδεικνύουν πως η αντιμετώπιση της ALL 
των ενηλίκων συνεχίζει να παραμένει ισχυρή πρόκληση. 
η διενέργεια alloTx σε πρώιμη φάση νόσου φαίνεται να 
αποτελεί θεραπεία εκλογής για την πλειονότητα των ασθε-
νών (ακόμη και αυτών σταθερού κινδύνου, ιδιαίτερα αν 
ανιχνεύεται MRD μετά την ολοκλήρωση θεραπείας εφό-
δου). η ταχεία πρόοδος που σημειώνεται στην εφαρμογή 
περισσότερο εξατομικευμένων θεραπειών, όπως είναι οι 
ειδικές κυτταρικές θεραπείες, αναμένεται να προσφέρει 
πολύ αποτελεσματικότερες και σημαντικά λιγότερο το-
ξικές θεραπείες.

Λεμφοϋπερπλαστικά Σύνδρομα
η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Χλλ), ελεγχό-

μενη και όχι ιάσιμη ακόμη και με τους νεότερους παράγο-
ντες (ibrutinib), αποτελεί αναδυόμενη ένδειξη αλλογενούς 
μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (HCT), ενό-
ψει και των κυτταρικών θεραπειών73. H HCT σε Χλλ 
είναι εφικτή λόγω της χρήσης των ελαττωμένης ισχύ-
ος προπαρασκευαστικών σχημάτων (reduced intensity 
conditioning, RIC), δεδομένης τη μεγάλης ηλικίας και 
της συννοσηρότητας των ασθενών, με 3ετή PFs περί το 
40%-50%74-76. Ένα νεότερο προπαρασκευαστικό σχήμα 
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που περιελάμβανε pentostatin, bulsufan, rituximab, χο-
ρηγήθηκε σε 19 ασθενείς με ενεργή Χλλ έδωσε 2-ετή 
PFs 52%. το μεταμοσχευτικό κέντρο του seattle χορήγη-
σε TBI (2Gy) και fludarabine σε 82 ασθενείς (78 με με-
τρητή νόσο, 30 με δότη μη συγγενή). η 5-ετής PFs ήταν 
39% και η TRM 23%. Ανάλογα αποτελέσματα ανακοί-
νωσε το MD ANDERsON μετά από fludarabine- κυκλο-
φωσφαμίδη και υψηλή δόση αντι CD20 σε 86 ασθενείς 
με ανθεκτική υποτροπιάζουσα νόσο (43 μη συγγενείς δό-
τες), με 5-ετή PFs 36%. 74,75,76 Δυστυχώς, τόσο οξεία νο-
σος μοσχεύματος κατά ξενιστή (aGVHD) κυμαινόμενη 
από 37% - 59%, όσο και η χρονία GVHD κυμαινόμενη 
από 49% -58%, αποτελούν τους σημαντικότερους παρά-
γοντες τοξικότητας και θνητότητας.

ςύμφωνα με τις ενδείξεις του ΕΒμτ, η HCT διενερ-
γείται σε: 1) νεότερους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν 
ή που υποτροπίασαν εντός 12 μηνών μετά συνδυασμέ-
νη θεραπεία με ανάλογα πουρινών ή αυτόλογη μεταμό-
σχευση, 2) σε ασθενείς με ανωμαλίες 17p77,78. Φαίνεται 
ότι η αλλογενής μεταμόσχευση υπερνικά μερικούς δυ-
σμενείς παράγοντες της νόσου, όπως την υπερέκφραση 
17 p deletion79, ZAP-7080 και μερικές φορές το σύνδρομο 
Richter81. ςε ανάλυση του ΕΒμτ79 σε 44 ασθενείς με 17 
p η 3ετής PFs ήταν 37% μετά RIC HCT χωρίς υποτρο-
πές μετά τα 4 έτη. ςτο εξελισσόμενο σύνδρομο Richter, 
η 3ετής Os ήταν 36% μετά RIC HCT. 

Ευνοϊκοί παράγοντες για την αποτελεσματικότητα της 
HCT αποτελούν: α) η χημειοευαίσθητη νόσος, β) λεμφα-
δενοπάθεια <5cm και γ) HLA απλότυποι HLA – A1+/A2- 
B44.75,76 ςε μοντέλο Markov όπου συγκρίθηκαν η RIC 
HCT και η ανοσοχημειοθεραπεία, έδειξε ότι η ολική και 
η σχετιζόμενη με ποιότητα ζωής επιβίωση στους 6 μήνες 
και 10 μήνες ήταν ευνοϊκότερη στην HCT82.

Νεότερες κυτταρικές θεραπείες με CAR-τροποποιημένα 
T-κύτταρα (CAR-Tcell chimeric antigen receptor) και αυ-
τόλογα εμβόλια ειδικά του όγκου χορηγούνται μετά HCT. 
Tα CAR- T κύτταρα ειδικά για CD19 με CD137 και CD3 
–zeta χορηγήθηκαν σε ασθενή με Χλλ και 17p deletion 
μετά από pentostatin- κυκλοφωσφαμίδη και ο ασθενής 
παρέμεινε σε ύφεση επί 10 μήνες83. ςτο Dana Farber δό-
θηκαν σε κλινική μελέτη φάσης ι σε 22 ασθενείς εμβόλια 
από ακτινοβολημένα κύτταρα όγκου και ακτινοβολημένα 
κ562 κύτταρα που εκκρίνουν GM-CsF. Αυτό το εμβόλιο 
δόθηκε μετά από Fludarabine-Busulfan RIC προπαρα-
σκευαστικό σχήμα και μόσχευμα περιφερικών κυττά-
ρων. η 2ετής PFs ήταν 82% μετά την απόδειξη εμφανών 
ανοσοαντιδράσεων.84 τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως 
ενθαρρυντικά και ανοίγουν νέους θεραπευτικούς ορίζο-
ντες ακόμη και σε μεγαλύτερους ασθενείς, έως την ηλι-
κία των 65 ετών.

γενικά, η αντιλεμφωματική δράση του μοσχεύματος 
(graft versus lymphoma effect) είναι αποδεδειγμένη στα 
οζώδη και στα λεμφώματα από κύτταρα μανδύα. ο κατάλ-

ληλος χρόνος διενέργειας της μεταμόσχευσης στα οζώδη 
λεμφώματα δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος. ςύμφωνα 
με τις πρόσφατες οδηγίες διενεργείται μετά από υποτροπή 
της αυτόλογης μεταμόσχευσης εκτός ίσως από νεότερης 
ηλικίας ασθενείς με χαμηλή NRM. ςε αυτούς η αλλογε-
νής μεταμόσχευση θεωρείται θεραπεία εκλογής, χωρίς 
όμως να υπάρχουν προοπτικές μελέτες. Δεδομένης της 
αντιλεμφωματικής δράσης του μοσχεύματος στα οζώδη 
λεμφώματα το χρησιμοποιούμενο σχήμα προετοιμασί-
ας είναι μειωμένης έντασης, εκτός από τις περιπτώσεις 
ιστολογικής μεταμόρφωσης. η αυτόλογη μεταμόσχευση 
έχει ίδια Os με την αλλογενή, παρά τη χαμηλή PFs, λό-
γω της χαμηλής TRM (3% vs. 15%)85-87.

Ωστόσο, παρά τη μη ισχυρή αντιλεμφωματική δράση 
του μοσχεύματος στα λεμφώματα από Β-μεγάλα κύτταρα, 
υπάρχουν αναφορές κλινικής απάντησης και σε ασθενείς 
με DLBCL που υποτροπιάζουν μετά RIC HCT, έπειτα από 
διακοπή της ανοσοκαταστολής ή χορήγησης DLI88. Mε 
βάση το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό επιτυγχάνουν μα-
κρόχρονη επιβίωση χωρίς νόσο μετά RIC μεταμόσχευση, 
υπονοείται η αντιλεμφωτική δράση που μπορεί να ενι-
σχυθεί είτε με proteasome inhibitor (bortezomib) ή με χο-
ρήγηση ενεργοποιημένων τ ή Νκ κυττάρων. ςε μελέτη 
του CIBMTR, 396 ασθενείς με DLBCL έλαβαν μυελοα-
φανιστικό σχήμα (165), ελαττωμένης ισχύος RIC (143) 
ή μη μυελοαφανιστικό (88) για αλλογενή HCT (67% μη 
συγγενείς δότες). η 5ετής PFs ήταν όμοια (18, 15 και 
25%) αντίστοιχα στα 3 προπαρασκευαστικά σχήματα 
λόγω αυξημένης TRM στα μυελοαφανιστικά και αυξη-
μένης υποτροπής στα υπόλοιπα89. Ανάλογη και η εμπει-
ρία της σύγκρισης από το ΕΒμτ (3ετής PFs 42%) χωρίς 
διαφορές μεταξύ των σχημάτων. ςτη μελέτη GITMO90, 
η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η PFs επηρεά-
σθηκε από τη χημειοευαισθησία της νόσου κατά τη με-
ταμόσχευση και τη χρήση δότη ιστοσυμβατού αδελφού. 
η αλλογενής μεταμόσχευση σε ασθενείς με DLBCL δι-
ενεργείται αργά στην πορεία της νόσου, σε χημειοευαί-
σθητη υποτροπή μετά αυτόλογη HCT. Προαπαιτούμενα 
στοιχεία: α) ηλικία <70 ετών, β) κατάσταση ικανότητας 
κατά κarnofsky >70, γ) Δείκτης συννοσηρότητας (ηCT-
CI) <3 και δ) χαμηλό φορτίο νόσου. Πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν ότι όλοι οι νεότεροι παράγοντες (mTOR inhibitors, 
ibrutinib, λεναλιδομίδη) προσφέρουν απάντηση 20-40% 
και ότι η νόσος παρουσιάζει μοριακή ετερογένεια, ώστε 
η προσωποποιημένη θεραπευτική αντιμετώπιση θα απο-
τελέσει αντικείμενο ερευνών91.

Mικρή αλλά αυξανόμενη εμπειρία υπάρχει ως προς 
την αλλογενή HCT στο λέμφωμα από κύτταρα μανδύα 
παρά την αναγνωρισμένη αντιλεμφωματική δράση του 
μοσχεύματος. ςτη μελέτη του ΕΒμτ αναλύθηκε η έκ-
βαση HCT μετά RIC προπαρασκευαστικό και προηγη-
θείσα αυτόλογη μεταμόσχευση (50%). η 3ετής PFs ήταν 
32% και η 3ετής τRM 34%. H ανθεκτική νόσος και ο μη 
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συγγενής δότης ήταν παράγοντες δυσμενείς μετά HCT. η 
HCT φαίνεται να αποτελεί κλινική επιλογή σε υποτροπή 
μετά αυτόλογη ή ακόμη σε επιλεγμένους υψηλού κινδύ-
νου ασθενείς που δεν έχουν παράγοντες που προάγουν 
τη θνητότητα της μεταμόσχευσης92,93.

για τα περιφερικά τ-λεμφώματα που γενικά έχουν πτω-
χή έκβαση με τη συμβατική θεραπεία, αρκετές μελέτες 
διερευνούν το ρόλο της αλλογενούς με σκοπό τη σταθε-
οποίηση της απάντησης χωρίς τυχαιοποιημένες μελέτες94. 

μετά τα δυσμενή αποτελέσματα των μυελοαφανι-
στικών σχημάτων στη HCT σε ασθενείς με λέμφωμα 
Hodgkin, η χρήση των RIC σχημάτων έδωσαν νέα ώθη-
ση στη HCT. η μεγαλύτερη μελέτη αφορά 285 πολυθε-

ραπευμένους ασθενείς με 60% χημειοευαίσθητη νόσο. η 
διετής PFs ήταν 29% και ακόμη μικρότερη για τη χημει-
οανθεκτική νόσο, με 3ετή τRM 22%. H ανάπτυξη οξείας 
ή χρονίας GVHD μέχρι 9 μήνες μετά HCT σχετίσθηκε με 
μικρότερη υποτροπή. ςτη μεγαλύτερη προοπτική κλινι-
κή μελέτη φάσης 2 σε 78 ασθενείς η PFs ήταν 48% και 
24% στα 1 και 4 έτη αντίστοιχα, ενώ η τRM 15%. H υπο-
τροπή παραμένει σημαντικό πρόβλημα, οπότε η επιλο-
γή των ασθενών με Hodgkin θα πρέπει να βασίζεται στη 
φάση νόσου δηλαδή σε πλήρη ύφεση ή πολύ καλή μερι-
κή ύφεση με μικρό φορτίο νόσου. ο ρόλος του PET-CT 
scan είναι σημαντικός στον έλεγχο του νοσήματος τόσο 
πριν όσο και μετά τη μεταμόσχευση95,96.

Indications and results of allogeneic stem cell transplantation in acute 
lymphoblastic leukemia and lymphoproliferative neoplasms

by Panagiotis Kaloyannidis, Ioanna sakellari
Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation Unit, Papanikolaou General 

Hospital, Thessaloniki, Greece

ABsTRACT: The current induction therapy protocols for adult acute lymphoblastic leukemia have re-
sulted in high remission rates but the optimal post remission therapy remains unclear. Allogeneic stem 
cell transplantation represents the most reliable antileukemic treatment. ηowever, this option has been 
based on risk adapted approach and is recommended as treatment of choice for patients in 1st complete 
remission with high risk features and for any patient in more advanced disease phase as well. Recently, 
prospective trials have shown that early allogeneic stem cell transplantation may be the best treatment 
option, even for patients with standard risk characteristics. As only a minority of patients have a sibling 
donor, volunteer matched unrelated, haploidentical donors or umbilical cord blood could be alternate 
choices of allograft sources. Over the last years, the clinical research for acute lymphoblastic leukemia 
treatment and other hematological malignancies as well, has been focused on cellular therapies that rep-
resent a very attractive innovative approach by offering extremely low toxicity with promising effec-
tiveness. The allogeneic haematopoietic cell transplantation in lymphoproliferative diseases is feasible 
due to the current use of non myeloablative – reduced intensity conditioning regimens for elderly or un-
fit patients. HCT is potentially curative in selected patients with a low tumor burden, a possibility that 
is further enhanced by the use of newer biological agents and innovative cellular therapies post HCT.
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και σε μη κακοήθη νοσήματα
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ΠΕριληψη: η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών (αλλο-μΑκ) εφαρμόζεται ως θεραπεία 
εκλογής σε συγγενείς ή επίκτητες μη-νεοπλασματικές νόσους κυρίως του αιμοποιητικού συστήματος. 
Από το σύνολο των ασθενών που θα πρέπει να υποβληθούν σε αλλο-μΑκ μόνο το ένα τρίτο διαθέτει 
HLA-ταυτόσημο συγγενή δότη. για τους ασθενείς χωρίς HLA συμβατό συγγενή δότη, υπάρχουν τρεις 
εναλλακτικές πηγές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για αλλο-μΑκ: (1) ηLA συμβατοί μη συγγε-
νείς δότες, (2) μη-συγγενικό ομφαλοπλακουντιακό αίμα και (3) HLA ασύμβατοι συγγενείς δότες. ςτο 
άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι σύγχρονες απόψεις της αλλογενούς μεταμόσχευσης μυελού των οστών σε 
ορισμένα από τα πιο συχνά σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, με έμφαση στην επίκτητη Απλαστική αναι-
μία και στην αναιμία Fanconi, στις αιμοσφαιρινοπάθειες και στις βαριές συγγενείς ανοσοανεπάρκειες.

Haema 2016; 7(2): 242-249 Copyright EAE

μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών, Νοσοκομείο Παίδων «η 
Αγία ςοφία»
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Aνασκόπηση

η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών (αλ-
λο-μΑκ) αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επιλογή, 
που μπορεί να προσφέρει ίαση σε ορισμένα συγγενή ή 
επίκτητα μη-νεοπλασματικά νοσήματα του αιμοποιητι-
κού συστήματος. τα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, 
οι αιμοσφαιρινοπάθειες και οι βαριές ανοσοανεπάρκει-
ες είναι τα κύρια μη νεοπλασματικά νοσήματα με από-
λυτη ένδειξη για αλλογενή μΑκ τόσο στα παιδιά όσο 
και στους ενήλικες.

Σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας
Ως σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας χαρακτηρίζονται 

τα σύνδρομα στα οποία o μυελός ανεπαρκεί να παράγει 
ικανοποιητικό αριθμό κυκλοφορούντων ώριμων αιμο-
ποιητικών κυττάρων.

Η απλαστική αναιμία (ΑΑ) αποτελεί σπάνιο επίκτη-
το ή κληρονομούμενο αιματολογικό νόσημα που εντάσ-
σεται στα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας. η Απλαστική 
Αναιμία διακρίνεται σε δυο κατηγορίες, την επίκτητη και 
την κληρονομούμενη.

Η κατηγορία της επίκτητης εκπροσωπείται από τη 
μεγάλη ομάδα της ιδιοπαθούς απλαστικής αναιμίας. η 

νόσος είναι ιδιοπαθής σε ποσοστό τουλάχιστον 70-80% 
και σε μικρότερο ποσοστό δευτεροπαθής. η κατανομή 
της επίπτωσής της παρουσιάζει δύο αιχμές, στις ηλικι-
ακές ομάδες των 15-25 ετών και των άνω των 60 ετών. 
ςτα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών αναφέρονται ετη-
σίως 1-3 περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού. ςτα 
παιδιά, σημαντική είναι η αναγνώριση πιθανών συγγενών 
συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας πριν από την οριστι-
κή διάγνωση της ΑΑ. για την ανάπτυξη δευτεροπαθούς 
ΑΑ έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς φάρμακα, τοξίνες, 
ιογενείς λοιμώξεις, ηπατίτιδα (οροαρνητική ηπατίτιδα), 
αυτοάνοσα νοσήματα, καθώς και η παροξυσμική νυκτε-
ρινή αιμοσφαιρινουρία1-3. η ΑΑ χαρακτηρίζεται ως βα-
ριά (severe aplastic anemia, sAA) όταν η κυτταροβρίθεια 
του μυελού των οστών (μο) είναι ≤25% και συνυπάρ-
χουν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω: Αιμοπετάλια 
≤20×109/L, ουδετερόφιλα ≤0,5×109/L και δικτυοερυθρο-
κύτταρα (ΔΕκ) ≤40×109/L ή <1% διορθωμένα για τον Ht. 
Ως πολύ βαριά (very severe aplastic anemia, VsAA) θε-
ωρείται η ΑΑ όταν τα ουδετερόφιλα είναι ≤0,2×109/L4. 
τρεις είναι οι βασικοί μηχανισμοί με τους οποίους μπορεί 
να αναπτυχθεί ΑΑ: (α) Aυτοάνοση προσβολή των αρχέγο-
νων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑκ), (β) ενδογενής βλάβη 
των ΑΑκ και (γ) διαταραχές του στρώματος ή του μικρο-
περιβάλλοντος του μυελού των οστών (MO)4,5. η κλινική 
εικόνα της επίκτητης απλαστικής αναιμίας σχετίζεται με 
το βαθμό της πανκυτταροπενίας. η ανοσοκατασταλτική 

αγωγή και η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 
αποτελούν τις δύο θεραπευτικές επιλογές για την αντιμε-
τώπιση των ασθενών με βαριά απλαστική αναιμία. ςτην 
εικόνα 1 παρουσιάζεται ο θεραπευτικός αλγόριθμος στην 
επίκτητη απλαστική αναιμία. (1) Ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία: Ανοσοκαταστολή συνιστάται (α) σε ασθενείς 
με όχι βαριά απλαστική αναιμία, οι οποίοι είναι μεταγ-
γιζοεξαρτώμενοι, (β) σε ασθενείς με βαριά ΑΑ (sAA, 
VsAA), ηλικίας άνω των 40 ετών, και (γ) σε ασθενείς με 
βαριά ΑΑ (sAA, VsAA), ηλικίας κάτω των 40 ετών, χω-

ρίς διαθέσιμο HLA-συμβατό αδελφό για αλλο-μΑκ. το 
βασικό σχήμα ανοσοκατασταλτικής θεραπείας συνίστα-
ται στη χορήγηση αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης (anti-
thymocyte globulin, ATG) και κυκλοσπορίνης (CsA). η 
αρχική φάση της θεραπείας περιλαμβάνει επίσης τη χο-
ρήγηση στεροειδών σε υψηλή δόση για την ενίσχυση της 
ανοσοκαταστολής και την κατά το δυνατόν, χωρίς αντι-
δράσεις, χορήγηση της ATG. Προτιμάται η ATG ίππειας 
προέλευσης και σε δεύτερο λόγο η ATG από κόνικλο. η 
παρουσία πυρετού, λοιμώξεων ή αιμορραγιών δεν απο-

Εικόνα 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος απλαστικής αναιμίας.
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τελεί απόλυτη αντένδειξη για τη χορήγηση ATG. Δεν συ-
νιστάται πλέον η μακροχρόνια χρήση G-CsF, γιατί δεν 
βελτιώνει αισθητά την πρόγνωση/επιβίωση και πιθανόν 
ενέχεται στην ανάπτυξη μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου 
και οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ομλ) σε απώτερο 
χρόνο. μετά από πλήρη αιματολογική απόκριση η χορή-
γηση CsA συνεχίζεται για τουλάχιστον 12 μήνες ακόμη. 
ο διάμεσος χρόνος αιματολογικής αποκατάστασης είναι 
οι 3 μήνες. τα αποτελέσματα της θεραπείας για τη sAA 
έχουν βελτιωθεί αισθητά, από 37% στη δεκαετία του 1980 
σε 83% τη δεκαετία του 19901,4,5, (2) Η μεταμόσχευση 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στην απλαστική αναιμία, 
εφόσον υπάρχει ιστοσυμβατός αδελφός δότης. η μετα-
μόσχευση από εναλλακτικούς δότες δεν αποτελεί θερα-
πεία πρώτης γραμμής, έχει όμως ένδειξη όταν οι ασθενείς 
δεν ανταποκρίνονται στην ανοσοκατασταλτική αγωγή. 
η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(μΑΑκ) από συμβατό αδελφό αποτελεί την αρχική θε-
ραπεία επιλογής για ασθενείς με βαριά (sAA) και πολύ 
βαριά ΑΑ (VsAA), ηλικίας κάτω των 40 ετών. οι σύγ-
χρονες μελέτες αναφέρουν επιβίωση 91% για ασθενείς 
ηλικίας κάτω των 16 ετών και 74% για ασθενείς μεγαλύ-
τερης ηλικίας. ςυνήθως χορηγείται σχήμα προετοιμασί-
ας με κυκλοφωσφαμίδη (CY) ή CY/ATG. Δεν κρίνεται 
αναγκαία η χρήση ακτινοθεραπείας στο προπαρασκευα-
στικό σχήμα. η πρόληψη της νόσου μοσχεύματος κατά 
ξενιστή (graft versus host disease, GvHD) είναι σημαντι-
κή για την επιτυχία της μεταμόσχευσης. το σχήμα που 
χρησιμοποιείται βασίζεται στη χορήγηση CsA και βρα-
χέος σχήματος μεθοτρεξάτης (MTX). Oι Locatelli et al, 
δημοσίευσαν αποτελέσματα επιβίωσης ασθενών που υπε-
βλήθησαν σε άλλο-μΑκ από συγγενή συμβατό δότη. η 
επιβίωση των ασθενών με GvHD βαθμού 0-ι ήταν 98% 
ενώ των ασθενών με GvHD βαθμού II-IV ήταν 70%. Επί-
σης στην ίδια μελέτη οι Locatelli et al, δημοσίευσαν το 
πλεονέκτημα χορήγησης συνδυασμένης ανοσοκατασταλ-
τικής αγωγής με CsA/MTX συγκρινόμενο με σχήματα 
που χρησιμοποιήθηκε μόνο MTX στην προφύλαξη νό-
σου μοσχεύματος κατά ξενιστή6. Tα άλλοτε υψηλά ποσο-
στά απόρριψης σε ασθενείς με βαριά απλαστική αναιμία 
έχουν βελτιωθεί στις HLA-συμβατές από αδελφό δότη 
μεταμοσχεύσεις, συγκριτικά με τις μεταμοσχεύσεις με 
χρήση μοσχεύματος από συμβατό μη συγγενή δότη και 
ομφαλοπλακουντιακό μόσχευμα. η χρήση μοσχεύματος 
από περιφερικά ΑΑκ αυξάνει την πιθανότητα GvHD και 
συνεπώς δεν συνιστάται.

η μΑΑκ από συμβατό, μη-συγγενή δότη ενδείκνυ-
ται σε ασθενείς ηλικίας <50 ετών (ή 50–60 ετών σε κα-
λή γενική κατάσταση) μόνο αν έχει αποτύχει ένα σχήμα 
φαρμακευτικής ανοσοκαταστολής. Βέλτιστο προπαρα-
σκευαστικό σχήμα δεν υπάρχει, συνήθως όμως σχήματα 
βασισμένα σε Fludarabine –χωρίς ακτινοθεραπεία– προ-
τιμώνται για νεαρούς ασθενείς με ΑΑ7.

Στην ομάδα της κληρονομούμενης απλαστικής 
αναιμίας, η νόσος μεταβιβάζεται γενετικά, χωρίς όμως 
να εκδηλώνεται υποχρεωτικά στη νεογνική, τη βρεφική 
ή την παιδική ηλικία. οι ασθενείς με κληρονομούμενα 
σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, τα χαρακτηριστικά των 
οποίων αναφέρονται στο πίνακα 1, παρουσιάζουν συχνά 
συγγενείς ανωμαλίες. η μυελική ανεπάρκεια, μπορεί να 
αφορά μία ή και όλες τις σειρές, μπορεί να εμφανιστεί 
από τη γέννηση ή σε κάποια άλλη στιγμή της ζωής, ακό-
μη και σε αυτήν του ενήλικα.

ςτην ευρύτερη ομάδα της κληρονομούμενης απλα-
στικής αναιμίας, η αναιμία Fanconi (FA) αποτελεί τη 
συχνότερη μορφή της νόσου. μεταβιβάζεται με το σω-
ματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα και προσβάλλει τα άρ-
ρενα σε σχέση με τα θήλεα άτομα σε αναλογία 1,3:1. η 
αναιμία Fanconi χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστάθεια 
του γενετικού υλικού των κυττάρων με αυτόματη θραύ-
ση των χρωμοσωμάτων όταν εκτεθούν σε μιτογόνους 
παραγόντες όπως η μιτομυκίνη και η diepoxybutane. ςε 
μοριακό επίπεδο, η αναιμία Fanconi, παρουσιάζει γενε-
τική ετερογένεια, βάσει των 13 γενετικών υποτύπων που 
έχουν περιγραφεί. η παρουσία αστάθειας του γενετικού 
υλικού και αδυναμίας των κυττάρων να επιδιορθώσουν 
τις βλάβες τους σε επίπεδο DNA, έχει ως αποτέλεσμα 
όχι μόνο τις διαταραχές της αιμοποίησης αλλά και την 
αυξημένη πιθανότητα κακοήθους εξαλλαγής8. Επίσης, 
είναι η αιτία αυξημένης εξωμυελικής τοξικότητας, αν 
χρησιμοποιηθούν μυελοαφανιστικά προπαρασκευαστικά 
σχήματα για την αλλο-μΑκ. η ουσιαστική θεραπευτική 
παρέμβαση για τους ασθενείς με αναιμία Fanconi είναι 
η αλλο-μΑκ. η ομάδα των Gluckman et al δημοσίευ-
σαν τα αποτελέσματα 209 ασθενών με FA, που μεταμο-
σχεύθηκαν από HLA-συμβατό συγγενή δότη την περίοδο 
1994-1999. το πρωτόκολλο προετοιμασίας που χορηγή-
θηκε ήταν μειωμένης εντάσεως (κυκλοφωσφαμίδη και 
περιορισμένου πεδίου ακτινοβολία). η τριετής επιβίωση 
ήταν 81% για ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν κάτω από 
την ηλικία των 10 ετών και 69% για τους μεγαλύτερους 
από 10 ετών ασθενείς. το 2007 οι Gluckman et al, δημο-
σίευσαν τα αποτελέσματα 93 ασθενών με FA οι οποίοι 
μεταμοσχεύθηκαν με μη-συγγενικό ομφαλοπλακουντι-
ακό μόσχευμα με διάμεση τιμή εμπύρηνων κυττάρων 
5x107 ανά χιλιόγραμμο βάρους σώματος. η πιθανότητα 
ανάκαμψης των ουδετεροφίλων ήταν 72% στους ασθε-
νείς που έλαβαν προμεταμοσχευτικό σχήμα βασιζόμενο 
στη Fludarabine και η συνολική επιβίωση ήταν 50%. τα 
αποτελέσματα της μελέτης αυτής με χρήση ομφαλοπλα-
κουντιακού μοσχεύματος δε διαφέρουν από εκείνα των 
μεταμοσχεύσεων με εναλλακτικό δότη. τέλος, το 2013 η 
ομάδα του EBMT, για την αναιμία Fanconi δημοσίευσε 
τα αποτελέσματα 795 ασθενών. ςτη μελέτη αυτή συμπε-
ριλήφθηκαν ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε άλλο-
μΑκ από το 1972-2010. με μέσο χρόνο πρακολούθησης 

πίνακας 1.

Σύνδρομο Ηλικία
(έτη)

Φύλο Ιστορικό Κλινικά 
χαρακτηριστικά

Αιματολογικά 
χαρακτηριστικά

Κληρονομικότητα

Αναιμία Fanconi 0-50 Α=Θ Αδέλφια Cafe-au-lait 
κηλίδες, 
υπέρχρωση 
δέρματος, βραχύ 
ανάστημα, 
τριγωνικό 
πρόσωπο, 
Παθολογικοί 
αντίχειρες

Μαστοκυττάρωση, 
θρομβοπενία, αναιμία, 
ουδετεροπενία, 
υποκυτταρικός ΜΟ, 
ΜΔΣ, οξεία λευχαιμία, 
συμπαγείς όγκοι

Αυτοσωματική, 
υπολειπόμενη, 
φυλοσύνδετη (X)

Συγγενής  
Δυσκεράτωση

0-50 Α>Θ Άρρενες  
συγγενείς

Όνυχες 
δυσκερατωσικοί, 
δαντελωτό 
εξάνθημα, 
λευκοπλακία 
στόματος

Μαστοκυττάρωση, 
θρομβοπενία, αναιμία, 
ουδετεροπενία, 
υποκυτταρικός ΜΟ, 
ΜΔΣ, οξεία λευχαιμία, 
συμπαγείς όγκοι

Φυλοσύνδετη (X), 
αυτοσωματική 
επικρατούσα

Αναιμία  
Diamond-
blackfan

0-50 Α=Θ Γονείς Βραχύ ανάστημα, 
παθολογικοί 
αντίχειρες

Μαστοκυττάρωση, αναιμία, 
δικτυοερυθροπενία, 
υποπλασία ερυθράς 
σειράς στο ΜΟ, ΜΔΣ, 
οξεία λευχαιμία, 
συμπαγείς όγκοι

Αυτοσωματική 
Επικρατούσα

Σύνδρομο 
Shwachman-
Diamond

0-5 Α=Θ Αδέλφια Βραχύ ανάστημα, 
δυσαπορρόφηση

Ουδετεροπενία, υποπλασία 
κοκκιώδους σειράς στο 
ΜΟ, ΜΔΣ, οξεία λευχαιμία

Αυτοσωματική 
υπολειπόμενη

Συγγενής 
Ουδετεροπενία

0-1 Α=Θ Γονείς Σοβαρές 
λοιμώξεις

Ουδετεροπενία, αναστολή 
ωρίμανσης στο επίπεδο 
του προμυελοκυττάρου, 
ΜΔΣ, οξεία λευχαιμία

Αυτοσωματική 
Επικρατούσα

Θρομβοπενία με 
απουσία των 
κερκίδων

0 Α=Θ Αδέλφια Απουσία 
κερκίδων με 
φυσιολογικούς 
αντίχειρες

Θρομβοπενία, μείωση 
Μεγακαρυοκυττάρων  
στο ΜΟ, Λευχαιμία

Αυτοσωματική 
υπολειπόμενη

Αμεγακαρυοτική 
Θρομβοπενία

0-5 Α=Θ Πετέχειες Θρομβοπενία, μείωση 
μεγακαρυοκυττάρων στο 
ΜΟ, ΑΑ, ΜΔΣ, λευχαιμία

Αυτοσωματική 
υπολειπόμενη

τα έξι χρόνια, η ολική επιβίωση των ασθενών ήταν, 65% 
στα 5 χρόνια, 52% στα 15 χρόνια και 36% στα 20 χρό-
νια. καλύτερα αποτελέσματα είχαν οι ασθενείς που (α) 
μεταμοσχεύθηκαν πριν την ηλικία των 10 ετών, (β) πριν 
την εξαλλαγή σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ή οξεία 
μυελογενή λευχαιμία, (γ) οι ασθενείς που μεταμοσχεύθη-
καν από HLA-συμβατό συγγενή δότη και (δ) οι ασθενείς 
που έλαβαν σχήμα προετοιμασίας χωρίς ακτινοθεραπεία 
αλλά με Fludarabine8,9.

Άλλα σπανιότερα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας 
στα οποία έχει ένδειξη η μεταμόσχευση είναι η συγγε-

νής δυσκεράτωση, το σύνδρομο schwachman-Diamond, 
η αναιμία Diamond-Blackfan και η αμεγακαρυοκυτταρική 
θρομβοπενία. λόγω της υποκείμενης μοριακής βλάβης, 
το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης μπορεί να είναι δια-
φορετικό από εκείνο που συνδέεται με τη μεταμόσχευ-
ση για τις πιο κοινές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων 
των λευχαιμιών.

Στο σύνδρομο Schwachman-Diamond, η επιβίωση 
μετά από αλλο-μΑκ, με χρήση μυελοαφανιστικού σχή-
ματος προετοιμασίας από συμβατό συγγενή ή μη συγγε-
νή δότη, είναι περίπου 60%. τελευταίες μελέτες έδειξαν 
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ςυνήθως, όλα παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις τόσο 
στην κυτταρική όσο και στη χυμική ανοσία. τα παιδιά με 
sCID παρουσιάζουν τους πρώτους μήνες της ζωής τους 
πολύ σοβαρές λοιμώξεις και χωρίς μεταμόσχευση συνή-
θως καταλήγουν πριν συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο 
ζωής. Είναι, λοιπόν, απόλυτη ένδειξη για άμεση αλλο-
μΑκ με συμβατό ή ασύμβατο συγγενή δότη, η οποία, 
όταν συνυπάρχει σοβαρή λοίμωξη, παίρνει τη μορφή της 
επείγουσας παρέμβασης και γίνεται χωρίς τη χορήγηση 
προπαρασκευαστικού σχήματος. ςτον πίνακα και την ει-
κόνα 2 αναφέρονται οι πιο συχνές γενετικές διαταραχές 
που προκαλούν sCID και ο φαινότυπος των κυριοτέρων 
μορφών, αντιστοίχως22,23.

Όσον αφορά στις ανοσοανεπάρκειες, η μεταμόσχευ-
ση αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με 
όλες τις μορφές βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκει-
ας, στη οποία η συνολική επιβίωση ανέρχεται στο 80% 
και στο 60%-70% με δότη ισοσυμβατό ή απλοταυτόση-
μο αντιστοίχα22.

η έκβαση της μεταμόσχευσης εξαρτάται από: (1) το 
δότη, με καλύτερη έκβαση όταν ο δότης HLA-συμβατός 
αδελφός, (2) τον τύπο της ανοσοανεπάρκειας, με χειρότε-
ρη έκβαση επί φαινοτύπου τ- Β-, (3) τη γενική κατάσταση 
του ασθενή, και για το λόγο αυτό συντιστάται να διενερ-
γείται το νωρίτερο δυνατόν, (4) την ηλικία του ασθενή, 
με καλύτερη έκβαση σε ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν 
σε ηλικία κάτω των έξι μηνών και (5) την προφυλακτική 
χρήση κοτριμοξαζόλης. οι Gaspar et al δημοσίευσαν τα 
αποτελέσματα της μελέτης τους από το 2000, στα οποία 
η συνολική επιβίωση των ασθενών που μεταμοσχεύθη-
καν με συμβατό συγγενή δότη ήταν περίπου 90%23. Επί 
μη συμβατού αδερφού ή συγγενή δότη, η χρήση συμβα-
τού μη συγγενή και ομφαλοπλακουντιακού μοσχεύματος 
αποτελεί αποδεκτή λύση. Παρότι αναδρομικές μελέτες 
έδειξαν μη στατιστικά σημαντική διαφορά στην συνολι-
κή επιβίωση μεταξύ των απλοταυτόσημων και ομφαλο-
πλακουντιακών μεταμοσχεύσεων, η ομάδα των Gaspar et 
al επιλέγουν τη χρήση ομφαλοπλακουντιακού μοσχεύμα-
τος λόγω της γρηγορότερης ανοσιακής αποκατάστασης. 

βελτιωμένα ποσοστά επιβίωσης με τη χρήση σχημάτων 
προετοιμασίας μειωμένης εντάσεως10-12.

Στη συγγενή δυσκεράτωση, η θνητότητα μετά από 
αλλο-μΑκ, κυμαίνεται από 50% μέχρι 85% με τη χρήση 
μυελοαφανιστικών σχημάτων προετοιμασίας. τα μειωμέ-
νης έντασης σχήματα με μειωμένη δόση κυκλοφωσφα-
μίδης ή Fludarabine και ATG έχουν δείξει υψηλότερα 
ποσοστά επιτυχούς εγκατάστασης σε μικρές κλινικές με-
λέτες ή αναφορές μεμονωμένων περιστατικών13-15.

Στην αναιμία Diamond-Blackfan (DBA), τα αποτε-
λέσματα μελέτης της DBAR (Diamond-Blackfan Anemia 
Registry) 36 ασθενών που υπεβλήθησαν σε αλλο-μΑκ 
από συμβατό συγγενή και εναλλακτικό δότη, ανέδειξαν 
ποσοστά 5ετούς επιβίωσης 72,7% και 19,1% αντιστοί-
χα16. Παρόμοια αποτελέσματα ανέδειξε και η μελέτη της 
International Bone Marrow Transplant Registry σε 61 
ασθενείς που υπεβλήθησαν σε αλλο-μΑκ από συμβατό 
συγγενή και εναλλακτικό δότη, με χρήση κυκλοφωσφαμί-
δης στο σχήμα προετοιμασίας, με ποσοστά τριετούς επι-
βίωσης 76% και 39% αντιστοίχα. Ενθαρρυντικά είναι τα 
αποτελέσματα σε μεμονωμένα περιστατικά με τη χρήση 
μειωμένης έντασης σχημάτων προετοιμασίας που περι-
έχουν Fludarabine. Παιδιά με DBA και συμβατό συγγε-
νή δότη πρέπει να μεταμοσχεύονται σε μικρή ηλικία. η 
ένδειξη για τη αλλο-μΑκ με μη συγγενή είναι κυρίως η 
ανθεκτικότητα στη θεραπεία με στεροειδή17-20.

Στην αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία, η αλ-
λο-μΑκ από συμβατό δότη αποτελεί τη μόνη θεραπεία 
εκλογής με καλά αποτελέσματα μικρής διάρκειας επιβί-
ωσης, σε μικρή σειρά ασθενών21.

Η Βαρειά Συνδυασμένη Ανοσοανεπάρκεια (ΒΣΑΑ-
SCID) είναι ένα σπάνιο, θανατηφόρο σύνδρομο γενε-
τικής αιτιολογίας στο οποίο συνυπάρχουν η έλλειψη 
τ-λεμφοκυτταρικής και Β-λεμφοκυτταρικής λειτουργί-
ας (και σε πολλές περιπτώσεις έλλειψης των Νκ λεμφο-
κυττάρων). οι διαταραχές αυτές παρουσιάζουν μεγάλη 
ετερογένεια στα εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία εξαρ-
τώνται από το που ακριβώς εντοπίζεται η γενετική διατα-
ραχή στην οντογένεση των ανοσοποιητικού συστήματος. 

πίνακας 2. 

Τύπος Διαταραχής Μοριακή Βλάβη
Ανεπάρκεια διαφορετικών υποδοχέων κυτταροκινών γc, JAK3, Il-7ra

Μεταλλάξεις στους TCr υποδοχείς CD3δ/ε/ζ, ZAP-70, Ick, Orai 1

Ανεπάρκεια στα γονίδια ενεργοποίησης  
του ανασυνδυασμού VDJ

rAG1/2, Artemis, DNA ligase IV, Cernunnos-XlF, DNA 
PKs

Μεταβολικές διαταραχές ADA, AK2 (reticular dysgenesis)

Άλλες CD45, Coronin 1A, rMrP

Αμφιλεγόμενο θέμα αποτελεί η ανάγκη χρησιμοποίησης 
προπαρασκευαστικού σχήματος, αφού η βαριά ανοσο-
ανεπάρκεια θεωρητικά επιτρέπει την εγκατάσταση του 
μοσχεύματος24,25. μορφές sCID στις οποίες φαίνεται 
ότι δεν χρειάζεται σχήμα προετοιμασίας σε αλλο-μΑκ 
με συγγενή συμβατό δότη είναι εκείνες με φαινότυπο τ- 
Β+Νκ- και τ- Β- Νκ-. οι Gaspar et al δημοσίευσαν την 
εμπειρία του δικού τους κέντρου και κατέληξαν ότι ασθε-
νείς με φαινότυπο T-B-NK+ χρήζουν μεταμόσχευση με 
προμεταμοσχευτικό σχήμα προετοιμασίας. ςημειώνεται 
ότι η ομάδα των Gaspar et al δεν μεταμοσχεύουν χωρίς 
τη χρήση προμεταμοσχευτικού σχήματος, όταν το μό-
σχευμα προέρχεται από συμβατό μη συγγενή δότη ή ομ-
φαλοπλακουντιακό μόσχευμα. ςε ασθενείς ηλικίας 3-4 
μηνών, με φαινότυπο T-B+NK- και T-B+NK+, χωρίς συμ-
βατό αδερφό ή συγγενή δότη, η αλλο-μΑκ με ασύμβατο 
συγγενή δότη χωρίς τη χρήση προμεταμοσχευτικού σχή-
ματος μπορεί να είναι αποδεκτή ιδιαίτερα όταν η κλινική 
κατάσταση του βρέφους λόγω λοίμωξης είναι βαριά26,27.

ςύμφωνα με τις οδηγίες του European society for 
Immunodeficiencies/European Blood and Marrow 
Transplantation society (EsID/EBMT) τα προμετα-
μοσχευτικά σχήματα στις ανοσοανεπάρκειες είναι: (1) 
busulfan/fludarabin + serotherapy και (2) treosulfan/
fludarabin ± serotherapy. 

Άλλες ανοσοανεπάρκειες, στις οποίες συνιστάται η 
μεταμόσχευση, είναι το σύνδρομο Wiskott - Aldrich, η 
συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (CID), το σύνδρομο 
υπερ-IgM, η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, η κληρο-
νομική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH) και η χρόνια κοκ-
κιωματώδης νόσος)28.

η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί 
σήμερα τη μοναδική διαθέσιμη θεραπεία για τη ριζική 
αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας (μΑ). η ιδέα 
για μεταμόσχευση σε κληρονομικά νοσήματα συνίσταται 
στην προσπάθεια για πλήρη καταστολή του πάσχοντος 
μυελού με χορήγηση μυελοτοξικής θεραπείας και εγκα-

τάσταση φυσιολογικά λειτουργούντος μυελού από υγιή 
δότη. η πρώτη αλλο-μΑκ για μεσογειακή αναιμία πραγ-
ματοποιήθηκε στο seattle το 1981 και τον επόμενο χρόνο 
η ομάδα του Pesaro ξεκίνησε το πρωτοποριακό και επιτυ-
χημένο πρόγραμμά της. Έκτοτε πάνω από 3000 ασθενείς 
με μεσογειακή αναιμία έχουν μεταμοσχευθεί29,30. λαμβά-
νοντας υπόψη τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών 
με τη συμβατική θεραπεία, ιδιαίτερη σημασία δίνεται 
στον περιορισμό των επιπλοκών και της θνητότητας που 
σχετίζεται με τη μΑκ. οι επιπλοκές αυτές εξαρτώνται 
από την ηλικία του ασθενούς, το βαθμό αιμοσιδήρωσης, 
τη βλάβη ζωτικών οργάνων και την παρουσία ιογενούς 
ηπατίτιδας. ςτη μεσογειακή αναιμία, διαπιστώθηκε ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση μεταμόσχευσης είναι η καλή γε-
νική κατάσταση του ασθενή και η ύπαρξη ιστοσυμβατού 
συγγενή δότη. Επίσης, διαπιστώθηκε ποιοι είναι οι πα-
ράγοντες κινδύνου αποτυχίας της μεταμόσχευσης: (1) η 
ηπατομεγαλία (μέγεθος ήπατος >2cm κάτω από το δεξιό 
πλευρικό τόξο), (2) η παρουσία πυλαίας ίνωσης, η οποία 
διαπιστώνεται με βιοψία και (3) ιστορικό μη τακτικής 
αποσιδήρωσης πριν από τη μεταμόσχευση. 

Βάσει αυτών των παραγόντων οι ασθενείς κατανέμο-
νται σε τρεις κατηγορίες: 

Κατηγορία Ι: ασθενείς με κανένα παράγοντα κινδύνου. 
Κατηγορία ΙΙ: ασθενείς με 1 ή 2 παράγοντες κινδύνου. 
Κατηγορία ΙΙΙ: ασθενείς και με τους τρεις παράγο-

ντες κινδύνου.
η επιβίωση χωρίς νόσο εξαρτάται από την κατηγο-

ρία. για τις κατηγορίες ι και ιι η δεκαετής επιβίωση χω-
ρίς νόσο ξεπερνά το 91% και 84% αντίστοιχα. για την 
κατηγορία ιιι τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ικανοποι-
ητικά και η επιβίωση χωρίς νόσο ανέρχεται στο 82%, η 
απόρριψη στο 7% ενώ η θνητότητα -η μη σχετιζόμενη 
με την απόρριψη- είναι υψηλή 12%. για το σύνολο 900 
ασθενών με μεσογειακή αναιμία που έχουν μεταμοσχευ-
θεί από συμβατούς αδερφούς στο Pesaro από το 1981, 
η επιβίωση χωρίς νόσο ανέρχεται στο 73%31,32. η μεγά-
λη πλειονότητα των πασχόντων με μεσογειακή αναιμία 
είναι παιδιά, όμως έχουν αντιμετωπισθεί και ενήλικες. 
ςτους ασθενείς αυτούς η βλάβη ζωτικών οργάνων που 
προκαλείται από την υπερφόρτωση σιδήρου επιβαρύνει 
την πρόγνωση, με ποσοστά θνητότητας μέχρι και 27%. 
H ελληνική εμπειρία από τη Mονάδα μεταμόσχευσης 
μυελού των οστών του νοσοκομείου Παίδων «Αγία ςο-
φία» είναι απόλυτα ικανοποιητική με αποτελέσματα από 
120 ασθενείς, εκ των οποίων τα 115 έπασχαν από μεσο-
γειακή αναιμία, 4 από μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 
και 1 από δρεπανοκυτταρική αναιμία, και συνολικό πο-
σοστό επιβίωσης χωρίς μΑ 93%, το ποσοστό απόρριψης 
για τα παιδιά με συμβατό αδελφό ήταν 4% και η θνητό-
τητα 4%. ςυγκεκριμένα για την κατηγορία I, η επιβίω-
ση χωρίς νόσο είναι 100%, για την κατηγορία II 94% και 
για την κατηγορία III είναι 87%. το σχήμα προετοιμασί-

Εικόνα 2. Φαινότυπος ανοσοανεπαρκειών.
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ας περιλαμβάνει Busulfan, κυκλοφωσφαμίδη και ATG. 
ςτις άλλο-μΑκ, μικτή χίμαιρα (μΧ) ορίζεται η ταυτό-

χρονη παρουσία αιμοποιητικών κυττάρων προερχόμενων 
από το δότη και το λήπτη και είναι συνήθης στις μεταμο-
σχεύσεις ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες. Είναι ενδι-
αφέρον ότι παραμένουσα μικτή χίμαιρα, μέχρι και 20% 
κυττάρων του δότη, δύναται να διατηρήσει φυσιολογι-
κά τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στον λήπτη. ο χρόνος εμ-
φάνισης της μΧ και η εξέλιξή της έχει μεγάλη σημασία, 
αφού η πρώιμη και αυξανόμενη μΧ μπορεί να συνδέε-
ται με απόρριψη ή ανεπάρκεια του μοσχεύματος, ενώ η 
παραμένουσα σχετικά σταθερή μΧ μπορεί να σημαίνει 
και ανοσοανοχή και συνύπαρξη της αιμοποίησης του λή-
πτη και του δότη. με βάση τη γνώση για τη μΧ από την 
ομάδα του Pesaro, που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στις 
μεταμοσχεύσεις στη μεσογειακή αναιμία, μΧ με ποσο-
στό κυττάρων του λήπτη περισσότερο από 20% 2 μήνες 
μεταμοσχευτικά σχετίζεται αυξημένο κίνδυνο απόρριψης. 

Δεδομένης της δυσκολίας ανεύρεσης ιστοσυμβατού 
αδερφού δότη, χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί δότες, 
όπως μη συγγενείς εθελοντές, μη συγγενές ομφάλιο αί-
μα ή και ασύμβατοι συγγενείς. ςε εξειδικευμένα κέντρα 
που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις από μη συγγενείς 
συμβατούς δότες τα αποτελέσματα είναι σχετικά ικανο-
ποιητικά, όμως το ποσοστό θνητότητας είναι σημαντικό 
και μπορεί να φτάσει μέχρι και 20%. ςτις μεταμοσχεύ-
σεις με ομφάλιο αίμα, η εμπειρία είναι περιορισμένη με 

ποσοστά ίασης 65% μόνον. μΑκ με ασύμβατο συγγενή 
δότη εφαρμόζεται ευρύτατα για την αντιμετώπιση νεο-
πλασματικών παθήσεων, αλλά δεν ενδείκνυται σε ασθε-
νείς με μεσογειακή αναιμία. 

μετά από επιτυχή μεταμόσχευση οι ασθενείς πρέ-
πει να παρακολουθούνται για την αντιμετώπιση των επι-
πλοκών και για την παρακολούθηση της αποσιδήρωσης. 
ο σίδηρος απομακρύνεται είτε με αφαιμάξεις είτε με τη 
χρήση νεότερων χηλικών παραγόντων33.

η πρώτη μεταμόσχευση σε ασθενή με δρεπανοκυττα-
ρική αναιμία πραγματοποιήθηκε το 1984. οι Walters et 
al δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της μελέτης τους. Tα 
ποσοστά συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης χωρίς νόσο 
ήταν 91% και 82% αντιστοίχα. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
πρωτόκολλο προετοιμασίας με Busulfan και κυκλοφω-
σφαμίδη. H πρόληψη νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή 
περιλάμβανε κυκλοσπορίνη και MTX. για τη δρεπανο-
κυτταρική νόσο οι ενδείξεις μεταμόσχευσης είναι συγκε-
κριμένες και αφορούν σε ασθενείς μικρότερους των 16 
ετών, με μια ή περισσότερες από τις παρακάτω επιπλο-
κές: (α) Έμφρακτο ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δι-
άρκειας πάνω από 24 ώρες, (β) Επανειλημμένα επεισόδια 
οξέος θωρακικού άλγους, (γ) Επανειλημμένα επεισόδια 
επώδυνων κρίσεων ή πριαπισμού και (δ) Νευροψυχιατρι-
κές διαταραχές με ευρήματα στην MRι ή την αγγειογρα-
φία. Ευτυχώς, ο βαρύς αυτός κλινικός φαινότυπος είναι 
σπάνιος στη χώρα μας34-37.

Allogeneic stem cell transplantation in aplastic anemia and non-malignant 
diseases

by Georgia Avgerinou, Evgenios Goussetis
Stem Cell Transplant Unit, Aghia Sophia Children's Hospital, Athens, Greece

ΑBsTRACT: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HsCT) has long been applied as the 
only potential treatment of life-threatening non malignant diseases. For patients without a matched sib-
ling donors, a suitable alternative donor is (1) matched unrelated donor, (2) unrelated cord blood unit 
and (3) HLA-mismatched family donor. This article reviews the current status of HsCT in some of the 
more common bone marrow failure syndromes, with emphasis in acquired aplastic anemia and Fanconi 
anemia as well as in hemoglobinopathies and severe combined immunodeficiencies (sCID).
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