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ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

• Γυναίκα 62 ετών, Eλληνίδα, εισήχθη (28/8/2019) 
λόγω εμπυρέτου παγκυτταροπενίας 



ΠΑΡΟΥΣΑ ΝΟΣΟΣ

• Η παρούσα νόσος άρχεται από εβδομάδος (21/8/2019), όπου η ασθενής
εμφάνισε εμπύρετο ύψους 38°C χωρίς φρίκια ή ρίγος. Έπειτα από 3 ημέρες
εμφάνισε συνοδό φαρυγγαλγία, κυνάγχη και επιδείνωση του εμπυρέτου εώς
39°C, υφιέμενο ωστόσο με τη λήψη παρακεταμόλης και με διάρκεια απυρεξίας 4
ωρών

• Λόγω εμφάνισης κόπωσης σε μικρής έντασης προσπάθεια και επιδεινούμενης
καταβολής, υποβλήθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο με διαπίστωση
παγκυτταροπενίας

Hct 22%

Hb 7,4 g/dl

WBC 0,63 K/μl

PMN 0,15 K/μl

LYM 0,43 K/μl

MONO 0,03 K/μl

PLT 51 K/μl

ΔΕΚ 0,0017

CRP 36



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

• Χρονία μυελογενής λευχαιμία (8/4/2019)
υπό imatinib σε optimal response

• Aρτηριακή υπέρταση υπό συνδυασμό
ομελσαρτάνης/υδροχλωροθειαζίδης

• Χ/θεν Ca μαστού ΑΡ (4/2010)



ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΧΜΛ
8/4/2019

• Ιστορικό κόπωσης από μηνός

• Γενική αίματος

• Προσέρχεται στο αιματολογικό 
εξωτερικό ιατρείο της ΑΠΠΚ στις 
8/4/2019

• Σπλην ψηλαφητός σε 3εκ., 
ανώδυνος

Ht: 26,8%

Hb: 9,1 g/dL

WBC: 211.750/μl

PMN: 41%

LYM: 4%

MONO: 1%

EOS: 5%

BASO: 9%

BAN+METAM: 20%

MYEL+PROM: 18%

BLASTS: 2%

PLT: 725000 /μl



ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΧΜΛ



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Μυελόγραμμα

• Καρυότυπος

• Οστεομυελική βιοψία

• Μοριακός έλεγχος για 
BCR/ABL





ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Καρυότυπος 44ΧΧ, t(9;22)(q34;q11)[20], κλασικός για Ph+ 

Προγνωστικά score ΧΜΛ (μέγεθος σπλήνα, % βλαστών στη 
γενική αίματος, ποσοστό ΕΟS, BAS)

– Sokal score: High risk

– EUTOS score: Low risk

– Hasford score: Low risk

– ELTS score: Intermediate-risk group

ατομικό αναμνηστικό: Αρτηριακή Υπέρταση, αντένδειξη για 
χορήγηση 2nd gen TKIs 

Ετέθη υπό imatinib 400mg ημερησίως (έναρξη 12/4/2019)



ΠΟΡΕΙΑ ΧΜΛ

Τακτική παρακολούθηση στο εξωτερικό αιματολογικό 
ιατρείο της ΑΠΠΚ με ΓΑ ανά εβδομάδα και στη συνέχεια 
ανά δύο εβδομάδες

• 10/5/2019 Πλήρης αιματολογική ανταπόκριση (1 μήνα 
μετά έναρξη imatinib), σύμφωνα με τις οδηγίες ELN

• 8/7/2019 Έλεγχος της μοριακής ανταπόκρισης στη 
θεραπεία στους 3 μήνες









ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
28/8/2019, 4 μήνες υπό ΙΜ

Θ: 39.2˚C, ΑΠ: 130/70 mmHg, σφ: 100/min, Sat: 98% (στον αέρα)

•Όψη-θρέψη: όψη πασχούσης
•Κυκλοφορικό: S1/S2 ρυθμικοί, ευκρινείς, χωρίς φυσήματα
•Αναπνευστικό: ομότιμο αναπνευστικό ψιθύρισμα άμφω
•Κοιλία: ήχοι παρόντες/μαλακή, ανώδυνη, ευπίεστη

Ήπαρ αψηλάφητο, σπλην οριακά ψηλαφητός
•Νευρολογική εξέταση: GCS 15/15, απουσία εστιακής νευρολογικής
σημειολογίας
•Λεμφαδένες: μη ψηλαφητοί
•Δέρμα/μυοσκελετικό: χωρίς παθολογικά ευρήματα
•Φάρυγγας: ερυθρότητα, αμυγδαλές οιδηματώδεις με βύσματα



Hct 13,9%, 

Hb 4,6g/dl

WBCs 0,41 K/μl

PMNs 0 K/μl

LYMs 0,38 K/μl

MONOs 0,03 K/μl

PLTs 46 K/μl

ΤΚΕ 160 mm

CRP 356 mg/l

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



LDH 187 U/L

TG 122 mg/dl

γ-GT 17 U/l

ALP 48 U/l

Tbil 0.82 mg/dl

CPK 22 U/L

πρωτεΐνες 63 g/L

αλβουμίνη 34 g/dl

AMS 10 U/L 



Γλυκόζη 142 mg/dl

Ουρία 38 mg/dl

Κρεατινίνη 0,7 mg/dl

Ουρικό οξύ 4,2 mg/dl

Na 136 mg/dl

K 4.1 mg/dl

Ca 8.6 mg/dl

SGOT 10 U/l

SGPT 28 U/l



Fe ορού 100 μg/dl

Φερριτίνη 6371 ng/ml

B12 278 pg/ml

FA 8.8 ng/ml

Aπτοσφαιρίνες 331 mg/ml

PT 15’’

APTT 40’’

INR 1.1

FIB 653 mg/dl

ΗΚΓ: Φλεβοκομβικός ρυθμός, χωρίς παθολογικά ευρήματα
Α/Α θώρακος: χωρίς παθολογικά ευρήματα



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΣΚΕΨΕΙΣ
Άμεσα μετάγγιση

Λήψη αιμοκαλλιεργειών

Έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής 



AITIA ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑΣ



OΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΚΟ ΕΜΠΥΡΕΤΟ-ΠΑΘΟΓΟΝΑ



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΟΥΔΕΡΟΠΕΝΙΑ



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Λοίμωξη από παθογόνο μικροοργανισμό 

• Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH)

• Βλαστική κρίση ΧΜΛ



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

Μυελόγραμμα (29/8/19): Υποκυτταρικός μυελός, 
παρουσία αιμοφαγοκυττάρωσης

Πιθανή Διάγνωση: Ηemophagocytic lymphohistiocytocis



ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΜΑ 29/8/2019



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ HLH
Aπαιτούνται 5 από τα 8 κάτωθι κριτήρια:

Schram A, Blood 2015;125(9):2908-2914



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

• Υποστηρικτική θεραπεία με μετάγγιση παραγώγων αίματος

• Αντιμικροβιακή θεραπεία με συνδυασμό 
πιπερακιλίνης/ταζομπακτάμης, γενταμυκίνης,
μοξιφλοξασίνης ως επί ουδετεροπενικού εμπυρέτου με 
εντόπιση στο αναπνευστικό

• Μέτρηση επιπέδων sIL2R: 17500

• 28/8/2019(εισαγωγή) έναρξη κορτικοστεροειδών με 32mg 
ημερησίως δεξαμεθαζόνης με την πιθανή διάγνωση ΗLH

• 29/8/2019 έναρξη θεραπείας με ετοποσίδη 100mg δις 
εβδομαδιαίως 



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

• Ύφεση εμπυρέτου

• Σταθεροποίηση τιμής Hb (>8gr/dl) 

• τιμής αιμοπεταλίων >50K/μL

• Βυθοσκόπηση θετική για αιμορραγία βυθού 
σε ΑΡ οφθαλμό (dot αιμορραγίες) 4η ΗΝ

• Εμμένουσα ουδετεροπενία



ΔΙΛΗΜΜΑ 
(ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ)

Ανθεκτικό HLH

Μυελοτοξικότητα από ετοποσίδη

(Αδυναμία χορήγησης G-CSF λόγω πιθανής 
επιδείνωσης HLH)



ΠΟΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

• Εμπειρική χορήγηση iv IG 30gr ημερησίως για 3 ημέρες

• Γεν.αίματος 18/9/2019

• Η ασθενής εξήλθε με στόχο τη συνέχιση θεραπείας στο 
εξωτερικό αιματολογικό ιατρείο

Hct 28%, 

Hb 8,9g/dl

WBCs 1,3 K/μl

PMNs 0,40 K/μl

LYMs 0,37 K/μl

PLTs 120 K/μl



ΧΜΛ

• Μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα το οποίο χαρακτηρίζεται
από υπερβολικά αυξημένη παραγωγή και πολλαπλασιασμό
ωρίμων κοκκιοκυττάρων.

• Χρωμοσωμική αντιμετάθεση t(9;22)(q34;q11) (Philadelphia
chromosome)

• Παθολογική πρωτεΐνη: BCR-ABL1, η οπoία έχει καταλυτική
δράση τυροσίνης κινάσης

• Από την εισαγωγή των TKIs (2001) στη θεραπευτική
αντιμετώπιση του νοσήματος, η πρόγνωση του νοσήματος
είναι εξαιρετική



ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΜΛ



ΧΜΛ

• Χρόνια φάση

• Επιταχυνόμενη φάση

• Βλαστική κρίση



ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

• 10-19% βλαστικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα ή 
μυελό

• Βασεόφιλα περιφερικού ≥20%

• PLTs <100,000/μL, unrelated to therapy

• PLTs >1,000,000/μL, μη ανταποκρινόμενα στη 
θεραπεία

• Επιδεινούμενη σπληνομεγαλία και αύξηση του 
αριθμού των WBC, μη ανταποκρινόμενα στη θεραπεία

• Κυτταρογενετική εξέλιξη (ανάπτυξη χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών επιπροσθέτως του Ph chromosome)



ΒΛΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

• >20% βλαστικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα ή μυελό

• Σωροί (clusters) βλαστικών κυττάρων στο μυελόγραμμα

• Παρουσία εξωμυελικών διηθημάτων (χλωρωμάτων)



Saussele S, et al. Lancet Oncol. 19(6): 747-757, 2018

• Median follow-up of the 755 patients (from 11 countries) evaluable for molecular 

response was 27 months (IQR 21–34). 

• Molecular relapse-free survival for these patients was 61% (95% CI 57–64) at 6 months 

and 50% (46–54) at 24 months. 

• 371 (49%) lost MMR after TKI discontinuation

• 4 (1%) died while in MMR for reasons unrelated to chronic myeloid leukaemia 

(myocardial infarction, lung cancer, renal cancer, and heart failure)

• 13 (2%) restarted TKI therapy while in MMR

• 6 (1%) patients died in chronic-phase chronic myeloid leukaemia after loss of MMR and 

re-initiation of TKI therapy for reasons unrelated to chronic myeloid leukaemia

• 2(<1%) lost MMR despite TKI reinitiation

• The best cutoff for deep molecular response duration was defined as 3.1 years

• More than 5.8 years of treatment before discontinuation increased probalility of 

molecular relapse free survival at 6m. 



Ηλικία στη διάγνωση 50 (23-79)

Φύλο 21 άνδρες, 21 γυναίκες 

Θεραπεία -40 pts Imatinib, (2pts 

ελάμβαναν πριν interferon-α  

), 

-1 Nilotinib και 1 Dasatinib

(και οι δύο λόγω δυσανεξίας 

στο imatinib)

Διάρκεια θεραπείας με 

TKIs

85.5 μήνες (46-134)7.1 έτη

Διάρκεια ΜR4 προ

διακοπής 

66,7 μήνες (13-96)5.6 έτη

Χαρακτηριστικά των Ελλήνων 

συμμετεχόντων (Ν=42)

Δήμου Μ, και συνεργάτες, Πανελ. Αιματολογικό Συνέδριο 2018



Η επιβίωση χωρίς μοριακή 

υποτροπή (Ν=42)

H πιθανότητα παραμονής σε 

μοριακή ύφεση (TFR) (χωρίς 

απώλεια της ΜΜR) μετά τη 

διακοπή στην 5ετία: 59,6%

Δήμου Μ, και συνεργάτες, Πανελ. Αιματολογικό Συνέδριο 2018



ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ 
ΛΕΜΦΟΪΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

Επιθετικό και δυνητικά θανατηφόρο σύνδρομο που
χαρακτηρίζεται από την υπερβολική ενεργοποίηση του
ανοσοποιητικού συστήματος



ΑΙΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ HLH

Madhavan I, et al. Med J DY Patil Univ 2015;8:508-11



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Σε γενικές γραμμές πρόκειται για σύνδρομο υπερβολικής 

φλεγμονώδους αντίδρασης ως αποτέλεσμα της έλλειψης της 

φυσιολογικής καταστολής ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων και 

μακροφάγων.

Στo HLH, τα ΝΚ λεμφοκύτταρα και τα CTLs (cytotoxic lymphocytes) 

(συνήθως CD8+) αποτυγχάνουν να αδρανοποιήσουν τα 

ενεργοποιημένα μακροφάγα

Η έλλειψη αυτής της φυσιολογικής παλίνδρομης ρύθμισης οδηγεί σε 

υπερβολική ενεργοποίηση των μακροφάγων, καθώς και αύξηση των 

επιπέδων της ιντερφερόνης γ και άλλων κυτοκινών

Η υπερβολική παραγωγή κυτοκινών από τα μακροφάγα, τα ΝΚ 

λεμφοκύτταρα και τα CTLs, θεωρείται ότι είναι η βασική αιτία της 

αιμοφαγοκυττάρωσης σε οποιοδήποτε ιστό του σώματος 

ανεξαιρέτως



ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ HLH

(George MR, Journal of Blood Medicine 2014:5 69–86) 



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΗLH

Nόσος Στοιχεία υπέρ της διάγνωσης HLH

Macrophage Activation 
Syndrome (MAS)

Πρέπει να θεωρείται μορφή HLH που έχει σχέση με ρευματολογικά νοσήματα και όχι ξεχωριστή 
οντότητα

Λοίμωξη/σήψη Σχέση με ιογενή και όχι μικροβιακή λοίμωξη, πολύ υψηλές τιμές φεριτίνης και LDH

Hπατική νόσος/ ηπατική 
ανεπάρκεια

Πολυοργανική συμμετοχή, παγκυτταροπενία, πολύ υψηλές τιμές φεριτίνης

Μultiple organ 
dysfunction Syndrome 
(MODS)

Πολύ υψηλή τιμή φερριτίνης ή ταχέως αυξανόμενες τιμές της

Εγκεφαλίτιδα Πολυοργανική συμμετοχή, παγκυτταροπενία, αύξηση των τρανσαμινασών, πολύ υψηλές τιμές φεριτίνης

Νόσος Kawasaki Απουσία επιπεφυκίτιδας , βλεννογονίτιδας και καρδιολογικών ευρημάτων (ανευρύσματα στεφανιαίων)
Παρουσία παγκυτταροπενίας και διαταραχών των ηπατικών ενζύμων

Θρομβωτική
Θρομβοπενική
Πορφύρα/ ουραιμικό 
αιμολυτικό σύνδρομο/ 
θρομβωτική
μικροαγγειοπάθεια από 
φάρμακα

Απουσία ευρημάτων ενδοαγγειακής αιμόλυσης, πολύ υψηλές τιμές φεριτίνης, αύξηση τρανσαμινασών

Transfusion associated 
graft-versus-host disease 
(ta-GVHD)

Tις περισσότερες φορές η διάκριση είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και απαιτείται βιοψία δέρματος 
(κενοτοπιώδης εκφύλιση της βασικής μεμβράνης, παρουσία ιστιοκυττάρων, δορυφορική δυσκεράτωση
είναι χαρακτηριστικά της ta-GVHD)



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ HLH
Aπαιτούνται 5 από τα 8 κάτωθι κριτήρια:

Schram A, Blood 2015;125(9):2908-2914



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της HLH έχει ως στόχο να σταματήσει το υποκείμενο
νόσημα και να ελέγξει το υπερδραστήριο ανοσοποιητικό σύστημα.

Όταν το υποκείμενο νόσημα είναι μία λοίμωξη ή κακοήθεια, τότε η
εξειδικευμένη για το νόσημα θεραπεία πρέπει να ξεκινά άμεσα.

Δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες για τη θεραπεία της HLH στους
ενήλικες.

Η θεραπεία της HLH των ενηλίκων βασίζεται στη μελέτη HLH94, μία
μεγάλη προοπτική παιδιατρική μελέτη της Εταιρείας
Ιστιοκυττάρωσης, σε ασθενείς <16 ετών, χωρίς ιστορικό κακοήθειας
ή ανοσοκαταστολής.





Στους ενήλικες ασθενείς με HLH

Συστήνεται θεραπεία  8 εβδομάδων εφόδου με ετοποσίδη (150mg/m2, 2 
φορές/εβδομάδα τις πρώτες 2 εβδομάδες και 1 φορά/εβδομάδα τις υπόλοιπες) και 

Χορήγηση της ανωτέρω δόσης ετοποσίδης, ανεξαρτήτως ύπαρξης πενιών!! 

Ενίοτε η κυκλοσπορίνη μπορεί να αντικατασταθεί από το Tacrolimus, (λιγότερο 
νεφροτοξικό)

Η συμμετοχή του ΚΝΣ στην HLH των ενηλίκων δεν είναι συχνή, ως εκ τούτου δεν 
συστήνεται η ενδορραχιαία χορήγηση ΜΤΧ σε βάση ρουτίνας.

Οι ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα HLH, αν είναι κατάλληλοι 
(συνεκτίμηση συννοσηροτήτων, ύπαρξη συμβατού δότη), θα πρέπει να οδηγούνται  
προς αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Schram A, Blood 2015;125(9):2908-2914

ΘΕΡΑΠΕΙΑ



Schematic algorithm of our approach to the diagnosis and treatment of adult HLH.

Alison M. Schram, and Nancy Berliner Blood 

2015;125:2908-2914
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