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Περίληψη

Summary

Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική θεραπεία στo πλαίσιo αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (αυτό-ΜΑΑΚ) -[Hematopoietic Stem Cell
Transplantation (HSCT)] εμφανίζουν σε μεγάλο ποσοστό
βλεννογονίτιδα στόματος, η οποία αποτελεί την πιο
θορυβώδη και επώδυνη επιπλοκή.
Αποτελεί μια πολυπαραγοντική φλεγμονώδη διαδικασία, η σοβαρότητα της οποίας επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες της μάσησης, της κατάποσης και της
ομιλίας και κατά συνέπεια την ποιότητα ζωής αυτών
των ασθενών. Επίσης, η αυξημένη βαρύτητά της σχετίζεται με μειωμένα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών
αυτών.
Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη στοματοβλεννογονίτιδα (αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα,
σταδιοποίηση) και στη χρησιμοποίηση της παλιφερμίνης (Kepivance) στην πρόληψη και αντιμετώπισή της.
Παρουσιάζουμε αναφορά περίπτωσης ασθενούς που
υποβλήθηκε σε δύο αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, όπου κατά την πρώτη
δε χορηγήθηκε ο αυξητικός παράγοντας, ενώ κατά τη
δεύτερη χορηγήθηκε.

Patients with hematologic malignancies who are treated with myelosuppression therapy followed by Autologus
Hematopoietic Stem Cell Transplantation (AHSCT) develop
at a high percentage oral mucositis, which is one of the
most severe and debilitating complication.
Oral mucositis is a multifactor inﬂammatory process
that affects the daily functions of swallowing, eating, talking
and consequently the patientʼs quality of life. Furthermore
its increased severity leads to reduced survival.
In this review we describe oral mucositis (pathogenesis, clinical characteristics, gradiation) and the use of
Palifermin (Kepivance) as a preventive and therapeutical
agent. We discuss a case report of a patient who has
undergone two AHSCT. At the ﬁrst AHSCT the factor
(Palifermin) didnʼt administrated, whereas at the second
AHSCT the factor was administrated.
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Εισαγωγή

Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, που
λαμβάνουν μυελοκατασταλτική/μυελοεκκαθαριστική
θεραπεία – xημειοθεραπεία – στο πλαίσιο αυτόλογης
Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (αυτο-ΜΑΑΚ), βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με
την εκδήλωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών,
λόγω της τοξικής δράσης αυτών των θεραπειών στο
στοματικό επιθήλιο. Μια από τις συχνότερες ανεπιθύμητες δράσεις των χημειοθεραπευτικών σχημάτων είναι η βλεννογονίτιδα της στοματοφαρυγγικής
κοιλότητας (ΒΣ) και του γαστρεντερικού βλεννογόνου (ΓΕΣ), οι οποίες εμφανίζονται τις πρώτες 5-7
ημέρες από την έναρξη της χημειοθεραπείας 1-6.
Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική φλεγμονώδη
και ιδιαίτερα εξουθενωτική ανεπιθύμητη ενέργεια
της αντινεοπλασματικής θεραπείας (χημειοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, ή συνδυασμού αυτών)1,2,7-12.
Τα ποσοστά εμφάνισης της ΒΣ κυμαίνονται
γύρω στο 70-80%1,2, ενώ υπάρχουν και νεότερα δεδομένα που αυξάνουν το ποσοστό αυτό στο 90%13.
Ο βαθμός βαρύτητάς της είναι συνάρτηση του
μικροβιακού φορτίου του στόματος, της αναγεννητικής ικανότητας του επιθηλίου, της δοσολογίας και
της διάρκειας των αντινεοπλασματικών θεραπειών
(ΑΘ) και της γενικής υγείας του ξενιστή14,15. Oι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται μυελοκατασταλτικά σχήματα (Μελφαλάνη, Αntithymocyte globulin, 5-FU, Etoposide,
Mycophenolate, Κορτικοστεροειδή, Κυκλοσπορίνη,
Μεθοτρεξάτη), χορηγούνται σε υψηλές δόσεις πριν
την έναρξη της αυτο-ΜΑΑΚ8,16. Οι θεραπείες αυτές
στοχεύουν τα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των
οστών προκαλώντας θρομβοκυτταροπενία, λευκοπενία, αναιμία. Η μείωση αυτή του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων συχνά αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης συστηματικών λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε
ασθενείς με ουδετεροπενία (αριθ. ουδετερόφιλων <
2000/mm3 )9,10,14,17-20.
Έχει αναφερθεί, ότι σε σχέση με τον αριθμό των
μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, ένα ποσοστό γύρω στο 50% αφορά
ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, το 37,5% αφορά
ασθενείς με Non-Hodgkin λέμφωμα, 13,5% σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin, 10% των ασθενών πάσχει
από συμπαγείς όγκους και 8,5% αφορά ασθενείς με
λευχαιμία (οξεία λεμφοβλαστική, oοξεία μυελοβλαστική, χρόνια λεμφογενής). Σημειώνεται ότι στην
Ευρώπη πραγματοποιούνται ετησίως περισσότερες
από 15.000 Αυτόλογες Μεταμοσχεύσεις Αρχέγονων
Αιμοποιητικών Κυττάρων-(Αυτο-ΜΑΑΚ)3,6,8.
ΣΚΟΠΟΣ της εργασίας είναι η παρουσίαση της
δράσης ενός νέου σκευάσματος, της παλιφερμίνης,
στην αντιμετώπιση της βλεννογονίτιδας του στόματος. Καθώς και η συγκριτική παρουσίαση περιστατι-

Τσαγκαλίδης και συν

κού που υποβλήθηκε σε διπλή αυτό-ΜΑΑΚ, όπου
στην πρώτη δε χορηγήθηκε ο παράγοντας αυτός,
ενώ στη δεύτερη χορηγήθηκε.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΤΙΔΑΣ

Η ανάπτυξη της ΒΣ είναι μια σύνθετη διαδικασία,
η οποία προκαλεί αναμενόμενες μεταβολές στο
βλεννογόνο του στόματος (και ολόκληρου του πεπτικού σωλήνα), που κυμαίνονται από ήπια ατροφία
του έως σοβαρές ελκωτικές βλάβες. Τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της νοσηρής αυτής κατάστασης αναπτύσσονται τις πρώτες 5-7 ημέρες από την
έναρξη των χημειοθεραπειών/ακτινοθεραπειών και
διαρκούν από 7 έως 14 ημέρες περίπου4,9,14,15,21-24.
Η στοματική κοιλότητα επενδύεται από ταχέως
αναγεννώμενο επιθήλιο, τα κύτταρα του οποίου
έχουν πεπερασμένο κύκλο ζωής λόγω μηχανικής και
χημικής καταπόνησης. Η ταχεία ανανέωση των κυττάρων είναι μια προκαθορισμένη βιολογική λειτουργία που συμβάλλει στη διατήρηση της ακεραιότητας
του στοματικού επιθηλίου. Αυτή η κατάσταση ανατρέπεται στον ογκολογικό ασθενή όπου το επιθήλιο
είναι ο κυρίαρχος στόχος των αντινεοπλασματικών
θεραπειών4,5.
Η στοματοφαρυγγική κοιλότητα είναι η πρώτη
θέση εκδήλωσης βλαβών λόγω της τοξικής δράσης
των αντινεοπλασματικών θεραπειών στα κύτταρα
του βλεννογόνου. Η συχνότερη από αυτές είναι η
βλεννογονίτιδα της στοματικής κοιλότητας (ΒΣ), η
οποία εξελίσσεται σε 5 φάσεις: 1. Α ρ χ ι κ ή φ ά σ η
(ευαίσθητος βλεννογόνος με μικρές λύσεις της
συνεχείας του), 2. Φ λ ε γ μ ο ν ώ δ η ς φ ά σ η (διάχυτο
ερύθημα του βλεννογόνου), 3. Ε π ι θ η λ ι α κ ή φ ά σ η
(βλεννογόνος με ατροφία κατά τόπους, ξηρός, με
διαβρώσεις ή/και εξελκώσεις καλυπτόμενες από
λευκές ψευδομεμβράνες), 4. Ε λ κ ω τ ι κ ή / Β α κ τ η ρ ι α κ ή φ ά σ η (επέκταση εξελκώσεων, νεκρωτικές
ελκώσεις και συχνά εποικισμός από βακτήρια, ιούς,
μύκητες) και 5. Ε π ο υ λ ω τ ι κ ή φ ά σ η (4-5 εβδομάδες μετά την περάτωση της αντικαρκινικής θεραπείας) 4,8,9,22,25.
Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική κατάσταση,
με βαριά κλινική συμπτωματολογία, η οποία επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες της μάσησης, της
κατάποσης και της ομιλίας και, κατά συνέπεια, την
ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών, ιδιαίτερα
εκείνων με ΒΣ (3ου – 4ου βαθμού της κλίμακας
WHO)1,4,8,14,15,26,27. Συμπτώματα και από το υπόλοιπο γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ) που εμφανίζονται
με εμετούς, διάρροιες και έντονο κοιλιακό άλγος28.
Ο Sonis & συν.21, προτείνουν ένα νέο μοντέλο
που αναφέρεται στην παθοφυσιολογία και τη σταδιοποίηση της ΒΣ. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η
παθοφυσιολογία της ΒΣ εξελίσσεται στα εξής 5 στάδια:
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1. Έναρξη, 2. Απορρύθμιση, 3. Ενίσχυση μεταγραφικών σημάτων, 4. Ελκωτικό και 5. Επουλωτικό
στάδιο.
Οι παράγοντες κινδύνου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτούς που σχετίζονται με τον ασθενή
και σε αυτούς που σχετίζονται με τη θεραπεία.
Οι σχετιζόμενοι με τον ασθενή είναι: η ηλικία, το
σωματικό βάρος, ο δείκτης μάζας σώματος, το
φύλο, η ηπατική και νεφρική λειτουργία, τοπικοί
παράγοντες της στοματικής κοιλότητας (υγιεινή,
κακότεχνες αποκαταστάσεις), η γενετική προδιάθεση για κυτταρική απόπτωση (όπως στη νόσο
Adisson 17% αυξημένη πιθανότητα ΒΣ) και η φαρμακογενετική.
Οι σχετιζόμενοι με τη θεραπεία είναι το φάρμακο, το δοσολογικό σχήμα, η παράλληλη λήψη άλλων
φαρμάκων και παραγόντων28,29.
Αναφορικά με τη συμπτωματολογία της ΒΣ οι
ασθενείς αναφέρουν πόνο, καυσαλγία, μειωμένη
σιαλική ροή, η οποία στη συνέχεια καταλήγει σε
έντονη ξηροστομία, λόγω φλεγμονής και εκφύλισης
των κυττάρων των αδενικών πόρων και των αδενοκυψελών των μεγάλων (παρωτίδες), αλλά και των
μικρών σιαλογόνων αδένων, με συνέπεια τον πολυτερηδονισμό των δοντιών. Όλη αυτή η επιβαρυντική
κατάσταση αναγκάζει πολλές φορές τους ασθενείς
να διακόψουν τη θεραπεία τους ή να παρατείνουν
την παραμονή τους στο νοσοκομείο, με συνέπεια
τον κίνδυνο ανάπτυξης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και την αύξηση του κόστους νοσηλείας
τους16,17,26,30,31. Επιπλέον, οι βαριές μορφές της
βλεννογονίτιδας σχετίζονται και με μείωση του χρόνου επιβίωσης μετά τη μεταμόσχευση32.
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΣ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO (World Health Organization)11, η βλεννογονίτιδα
(3ου - 4ου βαθμού) είναι αποτέλεσμα της επίδρασης
των αντινεοπλασματικών θεραπειών (χημειο /ακτινοθεραπείας ή συνδυασμού αυτών σε ασθενείς με
καρκίνο κεφαλής & τραχήλου, και χημειοθερα-πείας
με 5-FU,με μελφαλάνη, με μεθοτρεξάτη και ετοποσίδη -etoposide) σε ασθενείς με αυτο-ΜΑΑΚ. Ο ρόλος
των θεραπειών αυτών έγκειται στη στόχευση και
εξολόθρευση των ταχέως αναγεννώμενων νεοπλασματικών κυττάρων4,8,16,21,22.
Μηχανισμοί βλάβης των φυσιολογικών ιστών

Η πλειοψηφία των αντικαρκινικών παραγόντων
που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη κατέχουν
κοινούς κυτταροτοξικούς μηχανισμούς, οι οποίοι
προκαλούν τοξική επίδραση στους υγιείς ιστούς
ή/και το θάνατό τους, ενώ άλλα φάρμακα όπως οι
ανθρακυκλίνες παράγουν τοξικά μόρια, τις ελεύθε-

ρες ρίζες οξυγόνου.
Οι αντιμεταβολίτες, που είναι ειδικά φάρμακα
του κυτταρικού κύκλου, μιμούμενοι φυσικούς μεταβολίτες, παρεμβαίνουν στη δημιουργία του DNA και
του RNA, με αποτέλεσμα να διακόπτεται η λειτουργία του κυττάρου και να προκαλείται ο θάνατός του.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Τα στάδια της ΒΣ4

Παρατίθεται η μετάφραση των αγγλικών όρων της παραπάνω εικόνας:
Phase 1 (Initiation) with DNA injury = Φάση 1 (έναρξη) με
προσβολή του DNA.
Phase 2 (Signaling) with generation of messengers = Φάση 2
(σηματοδότηση) με δημιουργία κυττάρων αγγελιοφόρων.
Phase 3 (Ampliﬁcation) with apoptosis tissue injury = Φάση 3
(ενίσχυση) με απόπτωση κυττάρων – ιστική καταστροφή.
Phase 4 (Ulceration) with pain = Φάση 4 (έλκωση) με πόνο.
Phase 5 (Healing) with tissue growth = Φάση 5 (επούλωση) με
ανάπτυξη νέων ιστών.
Chemotherapy = Χημειοθεραπεία, Radiotherapy = Ακτινοθεραπεία, Bacterium = Βακτήριο, Fungus=Μύκητας,
Epithelium= Επιθήλιο, Messenger= Αγγελιοφόρος, DNA
Injury= Τραυματισμός του DNA, Apoptosis= Απόπτωση,
New Tissue= Νέος ιστός, Submucosa = Υποβλεννογόνιος
χιτώνας, Fibroblast= Ινοβλάστες, Macrophage= Μακροφάγο,
Activated Macrophage= Ενεργοποιημένο Μακροφάγο, Blood
Vessels= Αιμοφόρα Αγγεία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Κατηγοριοποίηση των βαθμών βαρύτητας της ΒΣ
κατά WHO11

Βαθμός ΒΣ Βλάβες Βλεννογόνου

Βαθμός-0
Βαθμός-1-

Βαθμός-2

Βαθμός-3
Βαθμός-4

Καμία βλάβη
Ερύθημα στοματικού βλεννογόνου, πόνος,
διατροφή στερεών σιτίων
Εμφανή έλκη στο βλεννογόνο, δυνατότητα
λήψης στερεάς τροφής
Βαθειά, εξαιρετικά επώδυνα έλκη, δυσκολία
στη μάσηση/κατάποση, υδαρής διατροφή
μόνον
Βαθειά, εξαιρετικά επώδυνα έλκη, δυσκολία
στη μάσηση / κατάποση, διατροφή δια της
παρεντερικής οδού
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Έτσι, στην περίπτωση που ο επανορθωτικός μηχανισμός του οργανισμού έχει υποστεί βλάβη, τα προσβεβλημένα κύτταρα δεν αναπαράγονται και επάγονται προς απόπτωση (Πίνακες Ι και ΙΙ).
ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΣ

1η ΦΑΣΗ: Αρχικό στάδιο
Το αρχικό στάδιο της βλάβης των ιστών εμφανίζεται αμέσως μετά την έγχυση της Χ/Θ ή την έναρξη
της Α/Θ, και χαρακτηρίζεται από καταστροφή του
DNA των κυττάρων της βασικής στιβάδας του επιθηλίου. Το χορηγούμενο θεραπευτικό σχήμα προετοιμασίας για τη μεταμόσχευση δημιουργεί διασπάσεις
στις αναδιπλώσεις της διπλής έλικας του DNA των
κυττάρων του στοματικού βλεννογόνου και αυτών
του υποκείμενου υποβλεννογόνιου ιστού, επηρεάζοντας την ομαλή κυτταρική λειτουργία. Επιπλέον,
δημιουργούνται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, οι οποίες μπορούν άμεσα να καταστρέψουν κύτταρα,
ιστούς και αγγεία. Στον υποβλεννογόνιο χιτώνα έχει
ξεκινήσει μια σειρά διαδοχικών αλληλεπιδράσεων ,
οι οποίες θα καταλήξουν στην καταστροφή του επιθηλίου και την εκδήλωση των ενδοστοματικών
αλλοιώσεων4,5,8.
2η ΦΑΣΗ: Απορρύθμιση και Αναπαραγωγή ειδικών
μηνυμάτων
H δεύτερη φάση της ΒΣ χαρακτηρίζεται από ένα
καταρράκτη βιολογικών γεγονότων. Η έναρξη χαρακτηρίζεται από την ενεργοποίηση παραγόντων μεταγραφής, κυρίως, του πυρηνικού παράγοντα Κ (ΝFκB), με επόμενη φάση την απορρύθμιση διαφόρων
γονιδίων και των ανάλογων πρωτεϊνών που κωδικοποιούν. Στη συνέχεια ενεργοποιείται αυξημένη
παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών: παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF-α) και ιντερλευκίνη-1β
(IL-1β). Οι κυτταροκίνες αυτές στοχεύουν και καταστρέφουν τον βλεννογόνο, επάγοντας τα κύτταρα
προς απόπτωση. Η παρουσία ελεύθερων ριζών οξυγόνου σε συνδυασμό με τις κυκλοφορούσες κυτταροκίνες προκαλούν βλάβες στο DNA των κυττάρων
της βασικής στιβάδας του επιθηλίου επάγοντας τα
τελευταία προς απόπτωση4,33,34.

3η ΦΑΣΗ: Ενίσχυση μεταγραφικών σημάτων
Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης της ΒΣ, οι
προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες του προηγούμενου
σταδίου κατά πρώτον ενεργοποιούν τα κύτταρα του
υποβλεννογόνιου χιτώνα του επιθηλίου, ενισχύοντας τα αρχικά σήματα που πυροδότησε η αρχική
βλάβη του DNA από τη Χ/Θ ή την Α/Θ. Κατά δεύτερον οι κυτταροκίνες αυτές προκαλούν περαιτέρω
βλάβη στους ιστούς, ενισχύοντας διαδοχικές σηματοδοτήσεις και, τελικά, τη διαδικασία της βλάβης4,5,21,22.
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4η ΦΑΣΗ: Ελκωτική φάση
Κατά τη διάρκειά της ελκωτικής φάσης ενισχύονται τα κλινικά σημεία φλεγμονής και καταγράφεται
εντονότερη καταστροφή του βλεννογόνου. Η ρήξη
της συνέχειας του βλεννογόνου δημιουργεί πύλη
εισόδου για βακτήρια, ιούς και μύκητες με αποτέλεσμα την εκδήλωση ευκαιριακών λοιμώξεων που
συχνά μπορεί να οδηγήσουν σε γενικευμένη λοίμωξη (βακτηριαιμία, καντινταιμία)5,21.

5η ΦΑΣΗ: Επουλωτική φάση
Κατά το τελικό στάδιο της ΒΣ σήματα από τον
υποβλεννογόνιο χιτώνα ενεργοποιούν την επουλωτική διαδικασία του επιθηλίου. Ο πολλαπλασιασμός, η
διαφοροποίηση και η μετανάστευση των επιθηλιακών κυττάρων αποκαθιστούν το στοματικό επιθήλιο
μέχρι πλήρους επούλωσής του και τελικά την ακεραιότητα του στοματικού βλεννογόνου4,5.
Παλιφερμίνη

Η παλιφερμίνη (Κepivance®) αποτελεί ένα νέο
θεραπευτικό αυξητικό παράγοντα στην πρόληψη και
στη θεραπεία της ΒΣ που εγκρίθηκε προς χρήση
στην Ευρώπη, το 200510,31,34,38. Η παλιφερμίνη χορηγούμενη σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες
που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική θεραπεία, η
οποία απαιτεί υποστήριξη με αυτόλογα προγονικά
αιμοποιητικά κύτταρα, φαίνεται να μειώνει τη
συχνότητα, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της ΒΣ,
διεγείροντας την αναπαραγωγή των επιθηλιακών
κυττάρων33. Πρόκειται για μια ανθρώπινη υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη 140 αμινοξέων, με μοριακό βάρος
16,3 kilodaltons. Διαφέρει από τον ενδογενή KGF στο
ότι τα πρώτα 23 Ν-τελικά αμινοξέα έχουν παραληφθεί προκειμένου να βελτιωθεί η σταθερότητα της
πρωτεΐνης 31,35. Η παλιφερμίνη παράγεται με την
τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA από την
Escherichia coli (E coli) για να μιμηθεί τη δραστηριότητα του ενδογενούς αυξητικού παράγοντα κερατινοκυττάρων (Human Keratinocyte Growth Factor KGF). Ο KGF είναι μια πρωτεΐνη της οικογένειας
αυξητικών παραγόντων των ινοβλαστών, η οποία
προσκολλάται στον υποδοχέα KGF31,36. Ο υποδοχέας KGF είναι ένας από τους τέσσερις της οικογένειας αυξητικών παραγόντων των ινοβλαστών. Υπάρχει
σε επιθηλιακά κύτταρα πολλών ιστών, μεταξύ των
οποίων στη γλώσσα, στο επιθήλιο της παρειάς, στον
οισοφάγο, στο στόμαχο, στο έντερο, στους σιελογόνους αδένες, στο μαζικό αδένα, το δέρμα (σμηγματογόνοι αδένες) και στους φακούς των οφθαλμών37-39.
Η σύνδεση του KGF με τον υποδοχέα του έχει
ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση επιθηλιακών κυττάρων
που επικαλύπτουν τη στοματική κοιλότητα, το
φάρυγγα και το λάρυγγα, περιοχές που είναι, ιδιαιτέ-
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ρως, επιρρεπείς στις βλάβες που προκαλούνται από
τις αντινεοπλασματικές θεραπείες. Ταυτόχρονα,
συμβάλλει στην αύξηση των κυτταροπροστατευτικών μηχανισμών που περιλαμβάνουν την επαγωγή
αντιοξειδωτικών ενζύμων40,41. Επιπρόσθετα, ο ενδογενής KGF φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο και στην ανάπλαση των ιστών μετά τον τραυματισμό τους. Σε πειραματόζωα, μετά την καταστροφή των ιστών, τα επίπεδα του KGF mRNA βρέθηκαν
να είναι 150 φορές υψηλότερα από τις βασικές τιμές
τους42. Έτσι, η ενεργοποίηση και η ωρίμανση επιθηλιακών κυττάρων μέσω του KGF αποτελεί μια εφικτή
προσέγγιση της αντιμετώπισης της ΒΣ43.
Το φάρμακο χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση
των 60μg/kg/β.σ./ημέρα, σε 6 δόσεις συνολικά. Οι 3
πρώτες δόσεις (1/ημέρα) χορηγούνται τις 3 ημέρες
προ της μυελοεκκαθαριστικής θεραπείας και οι
άλλες 3 δόσεις, μετά τη μυελοεκκαθαριστική θεραπεία (η 1η δόση χορηγείται την ημέρα της μεταμόσχευσης των αρχέγονων κυττάρων - Kepivance
susp.inj. 5mg/ml σε δόσεις 80μg/Kgr/ημέρα για 3 ημέρες).
Η βιολογική δράση της παλιφερμίνης, κατά τη
διάρκεια των πέντε φάσεων της ΒΣ, θεωρείται ότι:
ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων,
αυξάνοντας το πάχος του επιθηλίου και ενισχύοντας τους κυτταροπροστατευτικούς μηχανισμούς προ της μυελοτοξικής θεραπείας.
μειώνει τις βλάβες που προκαλούνται στο DNA
από τις ΑΘ
αυξάνει τα επίπεδα των ενζύμων, με σκοπό την
προστασία από
τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου,
μειώνει τα επίπεδα των προφλεγμονωδών κυτοκινών,
μετριάζει τη συχνότητα επαγωγής των κυττάρων
προς απόπτωση και, τέλος, επιταχύνει την ανάπλαση του επιθηλίου και την επούλωση των βλαβών4,37-40.
Ο Spielberger & συν.33, αναφέρει ότι σε διπλή
τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσεως ΙΙΙ, σε
212 ασθενείς, με αιματολογικές κακοήθειες που
έλαβαν μυελοκατασταλτική θεραπεία στ πλαίσιο
αυτο-ΜΑΑΚ, η χορήγηση παλιφερμίνης μείωσε τη
διάρκεια της ΒΣ (3ου και 4ου βαθμού) σε ποσοστό
67%, μείωση που αντιστοιχεί σε χρόνο περίπου μίας
εβδομάδας παραμονής στο νοσοκομείο (διάρκεια
στην ομάδα της παλιφερμίνης 3 ημέρες, ενώ στην
ομάδα placebo, 9 ημέρες, p<0.001)
Επίσης, το φάρμακο ελάττωσε τη συχνότητα της
ΒΣ (3ου και 4ου βαθμού), κατά 36%, και την 4ου
βαθμού ΒΣ, κατά 68%. Σε ασθενείς που ανέπτυξαν
ΒΣ 4ου βαθμού, υπήρξε μείωση της διάρκειας παραμονής στο νοσοκομείο κατά 4 ημέρες (p<0.004).
Τέλος, καταγράφηκε μείωση του πόνου στο 38% των
ασθενών, σε σχέση με όσους λάμβαναν placebo

•
•
•
•
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(p<0.001). Η ένταση του πόνου μετρήθηκε με τη
χρήση καθημερινών ερωτηματολογίων κλίμακας1-5.
Η παλιφερμίνη είναι, γενικά, καλώς ανεκτή από
τους ασθενείς. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου περιλαμβάνουν διαταραχές στη γεύση, δυσχρωμία της γλώσσας, εξάνθημα, κνησμό, ερύθημα,
αρθραλγία, οίδημα, πόνο και πυρετό. Οι αντιδράσεις
αυτές είναι ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας και αναστρέψιμες. Οι βιολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες
που παρατηρήθηκαν αφορούν διαταραχές των επιπέδων αμυλάσης χωρίς να έχουν καταγραφεί περιπτώσεις παγκρεατίτιδας35.
Αναφορά περίπτωσης

Ασθενής 44 ετών, θύλη, πάσχουσα από πολλαπλούν μυέλωμα, εισήχθη στις 11/10/2006 σε αιματολογική κλινική για προγραμματισμένη αυτό-ΜΑΑΚ.
Στις 24/10/2006, το πρωί, έγινε συλλογή αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων της ασθενούς σε εξειδικευμένο πάνω στο αντικείμενο νοσοκομείο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας χορηγήθηκαν 380 mg μελφαλάνης. Την επόμενη ημέρα, η ασθενής έλαβε μέσω
κεντρικής γραμμής της μηριαίας φλέβας τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Επτά ημέρες μετά τη
χορήγηση της μελφαλάνης, η ασθενής παρουσίασε
βαριάς μορφής βλεννογονίτιδα, βαθμού 3 κατά
WHO, που εμπόδιζε σημαντικά τη σίτιση και τη λήψη
φαρμάκων per os. Σοβαρή ξηροστομία εμφανίστηκε,
λόγω της επίδρασης της μελφαλάνης στο αδενικό
παρέγχυμα των σιελογόνων αδένων που περιέπλεξε
την άσχημη κλινική εικόνα. Για την αντιμετώπιση
της βλεννογονίτιδας η ασθενής εφάρμοσε αυστηρή
στοματική υγιεινή (βούρτσισμα, οδοντικό νήμα,
μεσοδόντια βουρτσάκια), στοματοπλύσεις με χαμομήλι, σόδα, γέλη mucostatin όλες τις ημέρες της
νοσηλείας της, ενώ για την αντιμετώπιση της ξηροστομίας χορηγήθηκαν υποκατάστατα σιέλου. Στις
2/11/2006, η βλεννογονίτιδα επιδεινώθηκε σε βαθμού 4, κατά WHO, το άλγος ήταν πλέον βασανιστικό
και μη ελεγχόμενο με μη οποιοειδή αναλγητικά.
Στην ασθενή χορηγήθηκαν 20mg μορφίνης σε
24ώρη έγχυση μέσω ορού. Παρόλα αυτά, ο πόνος
επέμενε και η ασθενής παρουσίασε πλήρη αδυναμία
λήψης τροφής. Η δοσολογία της μορφίνης αυξήθηκε
την επόμενη ημέρα στα 30mg/24ωρο, ενώ άρχισε να
παρουσιάζει δεκατική πυρετική κίνηση και σοβαρή
καταβολή των δυνάμεών της. Τις επόμενες τρεις
ημέρες η κλινική εικόνα παρέμεινε σταθερή. Στις
6/10/2006 παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση της
βλεννογονίτιδας και σταδιακά μειώθηκε η δοσολογία της μορφίνης στα 10 mg/24ωρο, ενώ η χορήγησή
της διεκόπη δυο μέρες αργότερα. Στις 10/11/2006
δόθηκε εξιτήριο στην ασθενή. Στις 12/11/2006
παρουσίασε υψηλό μη ελεγχόμενο πυρετό, έντονο
ρίγος και εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου
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παρουσιάστηκε επιδείνωση της κλινικής της εικόνας. Αφού λήφθηκε δείγμα αίματος για καλλιέργεια
χορηγήθηκε τριπλό αντιβιοτικό σχήμα. Υπεύθυνος
μικροοργανισμός για τη σηψαιμική κατάσταση της
ασθενούς βρέθηκε ότι ήταν η E.Coli που αφθονεί
στο γαστρεντερικό σωλήνα και εισήλθε στην κυκλοφορία του αίματος μέσω της προηγηθείσας βλεννογονίτιδας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παραταθεί ο
χρόνος νοσηλείας της κατά 12 ημέρες, να κινδυνεύσει σοβαρά η ζωή της και να λάβει τεράστιες ποσότητες αντιβιοτικών.
Συνολικά, στην πρώτη μεταμόσχευση, η ασθενής νοσηλεύτηκε 40 ημέρες (μαζί με την υποτροπή),
έχασε 5,2 κιλά, έλαβε μεγάλες ποσότητες μορφίνης
και αντιβιοτικών, αλλά και μεγάλες ποσότητες ψυχοφαρμάκων, λόγω της πολύ βεβαρημένης ψυχοσωματικής της κατάστασης.
Λόγω ανίχνευση της IgG (λ) ανοσοσφαιρίνης
στον ορό της ασθενούς (υπότροπή του νοσήματος)
αποφασίστηκε η διενέργεια και δεύτερης μεταμόσχευσης αρχέγονων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων. Στις 13/3/2007 η ασθενής εισήχθη πάλι στην
αιματολογική κλινική. Από την πρώτη ημέρα της
εισαγωγής της και για τρεις ημέρες της χορηγήθηκαν 3.5ml/ημέρα του σκευάσματος με την εμπορική
ονομασία Kepivance (παλιφερμίνη). Στις 15/3/2007,
έλαβε 370 mg μελφαλάνης και την επόμενη ημέρα
χορηγήθηκαν τα αρχέγονα αιμοποιητικά προγονικά
κύτταρα. Από τις 17/3/2007 και έως τις 19/3/2007
συνεχίστηκε η καθημερινή λήψη του αυξητικού
παράγοντα (παλιφερμίνη 3.5 ml/μέρα). Η ασθενής
παρουσίασε οίδημα στο πρόσωπο, στη γλώσσα και
στα χείλη που αποδόθηκαν στην παλιφερμίνη, καθώς
και αύξηση της μελάγχρωσης και του πάχους της
επιδερμίδας. Τις επόμενες ημέρες η κλινική της
εικόνα ήταν καλή, δεν παρουσίασε πυρετική κίνηση,
σιτιζόταν φυσιολογικά και είχε καλή ψυχολογική
κατάσταση. Η ασθενής όλες τις ημέρες τις νοσηλείας της λόγω της σοβαρής ανοσοκαταστολής εφάρμοζε αυστηρό πρόγραμμα στοματικής υγιεινής,
όπως και στην πρώτη μεταμόσχευση. Στις 30/3/2007
έλαβε εξιτήριο. Σήμερα είναι υγιής και υπό παρακολούθηση ως προς την εξέλιξη του νοσήματός της.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο χρόνος
νοσηλείας ήταν περιορισμένος και συνολικά διήρκησε 17 ημέρες. Η ασθενής έχασε μόνον 700 gr και δε
χρειάστηκε να λάβει κανενός είδους αναλγητικό
ενώ οι ποσότητες των αντιβιοτικών περιορίστηκαν
στις ελάχιστες προληπτικές για τη μεταμόσχευση
δόσεις44.
Συζήτηση

Η βλεννογονίτιδα χαρακτηρίζεται από τους
ασθενείς ως η σημαντικότερη και πιο επίπονη επιπλοκή της αυτοΜΑΑΚ45. Τα ποσοστά εμφάνισης της
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κυμαίνονται γύρω στο 70-80%1,2. Ενώ υπάρχουν και
νεότερα δεδομένα που αυξάνουν το ποσοστό αυτό
στο 90%43. Η καλή στοματική υγιεινή απολύμανση
του στόματος με τη χρήση αντιμικροβιακών και αντιμυκητιασικών διαλυμάτων, η χρήση τοπικών και
συστηματικών αναλγητικών, οι πολυάριθμες ουσίες
(όπως τα παγάκια, η γλουταμίνη, η Ν-ακετυλοκυστεϊνη, η βενζυναμίνη) και οι αντιφλεγμονώδεις παράγοντες (προσταγλανδίνες Ε1 και Ε2) απέτυχαν να προλάβουν και να ελέγξουν την εμφάνιση της βλεννογονίτιδας. Η παλιφερμίνη αποτελεί το μόνο προληπτικό παράγοντα για τη ΒΣ που υπάρχει μέχρι σήμερα, διότι στοχεύει στους μοριακούς μηχανισμούς
εμφάνισής της46. Η χρήση της μειώνει τη βαρύτητα
και τη συχνότητα εμφάνισης της ΒΣ βελτιώνοντας
σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς
και τα ποσοστά επιβίωσής τους33.
Τα τελευταία χρόνια, η κατανόηση των βιβλιολογικών δρόμων που εμπλέκονται στην παθοβιολογία της ΒΣ θα μας βοηθήσει στο να σχεδιάσουμε
νέους προληπτικούς παράγοντες, αλλά και να αναγνωρίσουμε τους ασθενείς που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΒΣ. Η παλιφερμίνη αποτελεί
τον πρώτο από τους νέους αυτούς παράγοντες δίνοντας προς το παρόν λύση σε αυτό το βασανιστικό
για αυτούς τους ασθενείς πρόβλημα, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες47.
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