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Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς
Ε. Δεμίρη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μυελοκαταστολή αποτελεί συχνή
παρενέργεια πολλών χημειοθεραπευτι‐
κών σχημάτων και αυτό περιορίζει την
χορήγησή τους.1 Επιπλέον η εμφάνιση
ουδετεροπενίας 4ου βαθμού και το βάθος
και η διάρκεια αυτής μετά από χημειο‐
θεραπεία συνδέονται με την εμφάνιση
λοιμώξεων.2 Σαν συνέπεια η πρόληψη
της ουδετεροπενίας με την χορήγηση
αυξητικού παράγοντα της μυελικής σει‐
ράς είναι ένας σημαντικός στόχος στην
καθημερινή ογκολογική πράξη. Οι αυ‐
ξητικοί παράγοντες της μυελικής σειράς
αποτελούνται από την κυτοκίνη που εί‐
ναι υπεύθυνη για την δημιουργία αποι‐
κιών των ουδετερόφιλων CSF (Colony
Stimulator factor) και από την κυτοκίνη
των ουδετερόφιλων μακροφάγων GM‐
CSF.3
Υπάρχουν τρεις αυξητικοί παράγοντες
της μυελικής σειράς που διατίθενται στο
εμπόριο το Filgastim (r‐met HUG‐CSF),
το lenogastim (r‐HUG‐CSF) και το pegfil‐
grastim.4,5 Επίσης το GM‐CSF (Sargramo‐
stim) που διατίθεται σε χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτοι ανα‐
συνδυασμένοι παράγοντες που είναι
διαθέσιμοι στην κλινική πρακτική από
τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 έχουν
πρακτικά ταυτόσημες βιολογικές ιδιότη‐
τες με αυτές του ενδογενή ανθρωπίνου
G‐CSF. To Filgrastim (r‐metHuG‐CSF) εί‐
ναι μια πρωτεΐνη 175 αμινοξέων, πανο‐
μοιότυπη στην ακολουθία αμινοξέων με
τον ενδογενή G‐CSF, με εξαίρεση την
παρουσία μεθειονίνης στο αμινοτελικό

άκρο, γεγονός που οφείλεται στην πα‐
ραγωγή της κατά την βακτηριακή ζύ‐
μωση στελέχους Eschericia coli, το οποίο
έχει τροποποιηθεί με την βοήθεια πλα‐
σμιδίου και περιέχει αντίγραφο του αν‐
θρωπίνου γονιδιώματος G‐CSF.
Το filgrastim είναι μη γλυκοζυλιωμένο
και έχει μοριακό βάρος 18.800 dalton. Το
lenograstim που εκφράζεται και γλυκο‐
ζυλιώνεται σε κυτταρικό σύστημα ξενι‐
στή των θηλαστικών, τα κύτταρα των
ωοθηκών του κινέζικου hamster (CHO).
Και το pegfilgrastim το οποίο είναι νέο
μόριο και προέκυψε από τη σύζευξη πο‐
λυαιθυλενογλυκόλης ΜΒ 20.000 στο α‐
μινοτελικό άκρο της μεθειονίνης του r‐
met‐HuG‐CSF (Filgrastim). Η παρουσία
της πολυαιθυλενογλυκόλης αυξάνει
σημαντικά το υδροδυναμικό μέγεθος
του, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημα‐
ντικά η σπειραματική διήθηση, να ελα‐
χιστοποιείται η νεφρική κάθαρση και τα
ουδετερόφιλα να αποτελούν την κυρί‐
αρχη οδό κάθαρσης. Υπάρχει δηλαδή
αυτορυθμιζόμενη φαρμακοκινητική που
είναι ανάλογη της αιμοποιητικής ανά‐
καμψης του ασθενούς.5
ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝ‐
ΤΩΝ
Το κλινικό πρόγραμμα για την ανά‐
πτυξη των ανασυνδιασμένων G‐CSF άρ‐
χισε το 1986. Το Φεβρουάριο του 1991 ε‐
γκρίθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, η
χορήγησή του για την αντιμετώπιση της
ουδετεροπενίας που προκαλεί η χημειο‐
θεραπεία (Chemotherapy induced neu‐
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tropenia).6 Οι G‐CSF πήραν έγκριση για
την μείωση των λοιμώξεων μετά από
μυελοτοξική χημειοθεραπεία (ΧΜΘ).
Και στην συνέχεια για την ανάνηψη του
μυελού μετά από αυτόλογη ή αλλογενή
μεταμόσχευση μυελού των οστών
(BMT).7
Ο ρόλος του G‐CSF συνδέεται με το
γεγονός ότι υπάρχει μια ποσοτική συ‐
σχέτιση μεταξύ της ουδετεροπενίας και
του κινδύνου λοίμωξης. Η εμπύρετη ου‐
δετεροπενία απαιτεί συχνά μείωση ή/και
καθυστέρηση της ΧΜΘ στους επόμενους
κύκλους. Σαν συνέπεια όμως υπάρχει
κίνδυνος μειωμένου θεραπευτικού απο‐
τελέσματος. Η ένταση της ουδετεροπε‐
νίας εξαρτάται από την ένταση της
ΧΜΘ αλλά και άλλες παραμέτρους ό‐
πως ηλικία, κακή θρέψη, ανοσοκατα‐
στολή, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία,
διήθηση μυελού από την νόσο κ.λ.π. και
ο κίνδυνος λοίμωξης είναι ανάλογος με
το βάθος και την διάρκεια της ουδετερο‐
πενίας.8 Έτσι οι ενδείξεις για χορήγηση
CSFs στην καθημερινή πράξη είναι οι
εξής:
1. Πρωτογενής προφύλαξη (Έναρξη της
χορήγησης πριν την εμφάνιση ουδετε‐
ροπενίας).
2. Δευτερογενής προφύλαξη (Χορήγηση
στους κύκλους ΧΜΘ που ακολουθούν
μετά την εμφάνιση παρατεταμένης ου‐
δετεροπενίας η εμπύρετης ουδετεροπε‐
νίας.
3. Θεραπευτικώς (μαζί με αντιβιοτικά σε
ουδετεροπενίες με ή χωρίς πυρετό).
4. Για κινητοποίηση ή/και μεταμόσχευση
βλαστικών κυττάρων.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος από την
ουδετεροπενία μετά τη ΧΜΘ και οι συ‐
νέπειές του δεν είναι ίδιες για όλους
τους ασθενείς και καθορίζοντας εκ των

προτέρων ποιοι ασθενείς διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο μπορεί κάποιος να
προλάβει τις επιπλοκές. Θα ήταν προτι‐
μότερο να αξιολογείται ξεχωριστά ο κά‐
θε ασθενής συνυπολογίζοντας την ηλι‐
κία και τη συνολική φυσική κατάστασή
του.
Οι τρέχουσες οδηγίες του ASCO9 συνι‐
στούν την χορήγηση G‐CSF από τον
πρώτο κύκλο της ΧΜΘ όταν ο κίνδυνος
εμφάνισης εμπύρετης λευκοπενίας είναι
μεγαλύτερος ή ίσος με 40%. Αυτό το ε‐
μπειρικό οριακό σημείο επιλέχθηκε με‐
τά από ανάλυση κόστους όπου η προ‐
φυλακτική χορήγηση των G‐CSF από
τον πρώτο κύκλο αντισταθμίζει το κό‐
στος νοσηλείας για την αντιμετώπιση
της εμπύρετης ουδετεροπενίας. Πρό‐
σφατη φαρμακοοικονομική ανάλυση
που χρησιμοποίησε νεώτερα δεδομένα
για το κόστος της νοσηλείας και μια με‐
τα‐ανάλυση για την εκτίμηση της απο‐
τελεσματικότητας των G‐CSF μεταβάλ‐
λει σημαντικά το οριακό αυτό σημείο
κίνδυνου.10,11
Οι οδηγίες του ASCO επιπρόσθετα ο‐
ρίζουν ειδικές περιστάσεις σε κάποιους
πληθυσμούς ασθενών όπου ο κίνδυνος
είναι αυξημένος και συνίσταται προφυ‐
λακτική χορήγηση από τον πρώτο κυ‐
κλο, όταν έχουν ήδη λάβει εκτεταμένη
ακτινοθεραπεία ή έχουν επηρεασμένη
φυσική κατάσταση και μειωμένη ανο‐
σολογική λειτουργία. Επίσης όταν η χη‐
μειοθεραπεία χορηγείται είτε μετά από
υποτροπή είτε σαν θεραπεία διάσωσης
σε ανθεκτική νόσο είναι πιο πιθανό να
προκαλέσει ουδετεροπενία. Άλλος προ‐
βλεπτικός παράγοντας εμφάνισης ε‐
μπύρετης λευκοπενίας είναι ο απόλυτος
αριθμός των λεμφοκυττάρων. Όταν αυ‐
τός είναι μικρότερος από 700/mm3 ο κίν‐
δυνος για εμφάνιση εμπύρετης λευκο‐
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πενίας ανέρχεται στο 49% έναντι 11%
του κινδύνου όταν ο απόλυτος αριθμός
είναι μεγαλύτερος από 700/mm3. Η ση‐
μαντική πτώση του αιματοκρίτη καθώς
και των λευκών αιμοσφαιρίων από τον
πρώτο κύκλο ΧΜΘ αποτελεί άλλον ένα
προγνωστικό παράγοντα λευκοπενίας.12
Μια πολύ καλά σχεδιασμένη προοπτι‐
κή μελέτη σε ένα μεγάλο πληθυσμό α‐
σθενών με διαφορετικούς τύπους κακο‐
ήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμέ‐
νου να αναπτυχθεί ένα μοντέλο κινδύ‐
νου που θα επιτρέπει στον κλινικό ο‐
γκολόγο να προβλέπει τους ασθενείς
υψηλού κινδύνου και να καθοδηγεί για
την βέλτιστη χρήση των αυξητικών πα‐
ραγόντων, προκειμένου να ολοκληρώ‐
νεται ο χημειοθεραπευτικός σχεδιασμός
με στόχο την καλύτερη κλινική έκβαση
και επιβίωση.13,14
Συμπερασματικά η χορήγηση αυξητι‐
κών παραγόντων στην καθημερινή ο‐
γκολογική πράξη δεν μπορεί να θεωρη‐
θεί σαν μια συνήθης πρακτική για την
πρόληψη της λευκοπενίας εκ ΧΜΘ. Πα‐
ρά το γεγονός ότι έχουν προστεθεί στην
φαρέτρα των θεραπευτικών σχημάτων
νέα φάρμακα όπως οι ταξάνες, οι ανα‐
στολείς της τοποϊσομεράσης–Ι, η βινο‐
ρελμπίνη κ.α. που αυξάνουν την τοξικό‐
τητα, είναι τεκμηριωμένο ότι η προφυ‐
λακτική χορήγηση του CSF μπορεί να
ελαττώσει την επίπτωση της εμπύρετης
λευκοπενίας κατά 50% παρά το γεγονός
ότι δεν υπάρχει όφελος στην ολική επι‐
βίωση. Παρόλα αυτά όμως ο ασθενής
λαμβάνει εγκαίρως πλήρη δόση ΧΜΘ με
καλύτερη ποιότητα ζωής. Παραμένει
όμως γεγονός ότι το υπόλοιπο 50% των
ασθενών που θεραπεύονται με συμβα‐
τική ΧΜΘ δεν χρειάζονται CSF.15
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ
Είναι η χορήγηση των G‐CSF στους

κύκλους ΧΜΘ που ακολουθούν μετά την
εμφάνιση παρατεταμένης ουδετεροπε‐
νίας ή εμπύρετης ουδετεροπενίας. Πα‐
λαιότερα η συνήθης θεραπευτική προ‐
σέγγιση στις περιπτώσεις εμπυρέτων
ουδετεροπενικών επεισοδίων ήταν η
μείωση των δόσεων της ΧΜΘ στους επό‐
μενους κύκλους.
Σήμερα μια σειρά μελετών κατέδειξε
ότι η ουδετεροπενία βαθμού 4 είναι η
κύρια δοσοπεριοριστική τοξικότητα της
ΧΜΘ. Η δευτερογενής 10ήμερη προφύ‐
λαξη με G‐CSF οδηγεί σε μικρότερη συ‐
χνότητα εμφάνισης εμπύρετης ουδετε‐
ροπενίας, συγκριτικά με δευτερογενή
προφύλαξη 5 μόνο ημερών. Μειωμένη
χορήγηση G‐CSF αυξάνει την επίπτωση
των λοιμώξεων. Καθυστερημένη χορή‐
γηση G‐CSF αυξάνει την επίπτωση ε‐
μπύρετης λευκοπενίας.
Οι ασθενείς που πάσχουν από ουδετε‐
ροπενία έχουν προδιάθεση σε λοιμώξεις
λόγω λευκοπενίας, διαταραχής της ακε‐
ραιότητας των βλεννογόνων καθώς και
της φυσιολογικής χλωρίδας. Ο σκοπός
της θεραπευτικής χορήγησης του CSF
είναι να ελαττωθούν οι λοιμώξεις, η νο‐
σηρότητα και η θνητότητα.16,17
Εν τούτοις δεν συνιστάται η χορήγηση
CSF σε λευκοπενικούς ασθενείς που εί‐
ναι απύρετοι. Από την ανάλυση μελε‐
τών προκύπτει ότι ωφελούνται οι ασθε‐
νείς που παρουσίασαν λευκοπενία πά‐
νω από 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείαςεπίσης καθώς και η ομάδα
των ασθενών που παρουσίασαν λοιμώ‐
ξεις όπως κυτταρίτιδα, πνευμονία, από‐
στημα, παραρρινοκολπίτιδα, υπόταση,
πολυσυστηματική έκπτωση ή συστημα‐
τική μυκητίαση.18,19 Ο κίνδυνος σοβαρής
λοίμωξης εξαρτάται από την διάρκεια
και το βάθος της πενίας, το βαθμό της
βλεννογονίτιδας και το παθογόνο μι‐
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κρόβιο (ανθεκτικά μικρόβια).
Οι ασθενείς με τα ως άνω χαρακτηρι‐
στικά θα λάβουν προφυλακτικά CSF.20
Συμπερασματικά όπου η ΧΜΘ επιβάλ‐
λεται φαίνεται ότι η επιλεκτική χρήση
των CSF μπορεί να ωφελήσει τους ασθε‐
νεις που είναι σε υψηλό κίνδυνο να πα‐
ρουσιάσουν λοίμωξη. Επιπλέον η χρήση
των παραγόντων αυτών επιτρέπει την
χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς που
εμφανίζουν συγχρόνως και άλλες πα‐
θήσεις όπως καρδιαγγειακή νόσο, πα‐
χυσαρκία, κακή γενική κατάσταση, κα‐
κή θρέψη κ.λ.π., σε ικανές δόσεις.
Η μείωση των δόσεων των φαρμάκων
πρέπει επίσης να θεωρείται παραδεκτή
μέθοδος, ειδικά εάν δεν υπάρχει σοβα‐
ρός λόγος να διατηρηθεί η ένταση της
δόσης της ΧΜΘ και εάν υπάρχει πιθα‐
νότητα να παρουσιαστούν άλλες παρε‐
νέργειες (βλεννογονίτιδα, θρομβοπενία
κ.λ.π.) που δεν μπορούν να προληφθούν
με τους αυξητικούς παράγοντες.
ENTATIKOΠΟΙΗΣΗ
Είναι η χρήση των CSF με σκοπό την
αύξηση των δόσεων της χορηγούμενης
ΧΜΘ. Η βασική αρχή της σχέσης δόσης –
αποτελέσματος έχει ήδη μελετηθεί.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι
δυνατόν να επιτευχθεί μια μικρή έως μέ‐
τρια αύξηση των δόσεων ΧΜΘ χρησιμο‐
ποιώντας CSF προφυλακτικά. Ατυχώς
είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των
τυχαιοποιημένων πολυκεντρικών μελε‐
τών, που κατέδειξαν όφελος ως προς
την επιβίωση για ασθενείς που έλαβαν
υψηλότερες δόσεις ΧΜΘ και επιπλέον
παρουσίασαν μεγαλύτερη τοξικότητα.21
Λόγω έλλειψης περισσοτέρων δεδομέ‐
νων, ως προς το ελεύθερο νόσου διά‐
στημα την ολική επιβίωση, την ποιότητα
ζωής και την τοξικότητα δεν υπάρχει
ένδειξη για την προφυλακτική χορήγη‐

ση CSF με σκοπό την εντατικοποίηση
της ΧΜΘ έξω από καλά σχεδιασμένες
κλινικές μελέτες.22
KINHTOΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥ‐
ΣΗ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990,
η χρήση πολύ υψηλών, μυελοαπλαστι‐
κων δόσεων χημειοθεραπείας, με την
βοήθεια των αυτόλογων προγονικών
κύτταρων αυξήθηκε θεαματικά. Οι υψη‐
λές δόσεις χημειοθεραπείας σε συνδυα‐
σμό με την μεταμόσχευση αυτόλογων
αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων
αποτελεί σήμερα τη θεραπεία εκλογής
για πολλούς ασθενείς με συγκεκριμένες
αιματολογικές κακοήθειες, στις οποίες
περιλαμβάνονται το υποτροπιάζον χη‐
μειοευαίσθητο μη Hodgking’s λέμφωμα,
η 1η υποτροπή ανθεκτικής νόσου του
Hodgkin’s (HD), και το νεοδιαγνωσμένο
πολλαπλούν μυέλωμα. Με την συνεχή
αύξηση της κλινικής εμπειρίας, την μη
αναγκαία παρουσία δότη και την μειω‐
μένη, σχετιζόμενη με την μεταμόσχευ‐
ση, θνητότητα (ΤRM), αυτός ο τύπος της
θεραπείας απευθύνεται σε επιλεγμέ‐
νους ασθενείς υψηλού κινδύνου που
πάσχουν από χημειοευαίσθητους συ‐
μπαγείς όγκους.23
Τα PBPC (Περιφερικά Προγονικά Κύτ‐
ταρα του αίματος) αποτελούν την κύρια
πηγή αιμοποιητικής ενίσχυσης για την
μεγαθεραπεία. Πρωτοεμφανιζόμενα την
δεκαετία του 1990 τα PBPCs ως εναλλα‐
κτικά του μυελού των οστών σήμερα
χρησιμοποιούνται σε ποσοστό περίπου
95% όλων των αυτόλογων μεταμοσχεύ‐
σεων. Η επιτυχής εμφύτευση των ουδε‐
τεροφίλων και των αιμοπεταλίων εξαρ‐
τάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό
των προγονικών κυττάρων που μεταμο‐
σχεύονται και αυτό μετριέται σε αντι‐
στοιχία με τον αριθμό των CD34+ κυτ‐

1080

τάρων που εμπεριέχονται στο μόσχευ‐
μα.
Έχει αποδειχθεί ότι ο G‐CSF προκαλεί
αποτελεσματική κινητοποίηση προγονι‐
κών κυττάρων από τον μυελό των οστών
στο περιφερικό αίμα, και χωρίς μυελο‐
κατασταλτική ΧΜΘ.24 Συνδυάζοντάς το
με μυελοκατασταλτική ΧΜΘ ενισχύεται
η κινητοποίηση των PBPCs και υποστη‐
ρίζεται η ταχύτερη χορήγηση κυτταρο‐
τοξικής ΧΜΘ.25 Αυτό το αποτέλεσμα έ‐
χει παρατηρηθεί με ένα ευρύ φάσμα χη‐
μειοθεραπευτικών σχημάτων, στα οποία
περιλαμβάνεται η κυκλοφωσφαμίδη, η
ετοποσίδη, ο συνδυασμός κυκλοφωσφα‐
μίδης και ετοποσίδης, και η κυκλοφω‐
σφαμιδη με την πακλιταξέλη.26‐29 Ο αυ‐
ξητικός παράγων χορηγείται καθημερι‐
νά και σε δόση 10‐16/mgr/kg την ημέρα.
Η δόση αυτή προκαλεί ικανοποιητική
κινητοποίηση σε περίπου 80‐90% των
ασθενών. Ο αυξητικός παράγων πρέπει
να χορηγείται την ίδια ώρα καθημερινά.
Η κατάλληλη ημέρα για την συλλογή
προγονικών κυττάρων είναι μεταξύ 4ης
και 7ης .Σε ένα περίπου 10‐20% των α‐
σθενών δεν θα επιτευχθεί ικανή συλλο‐
γή και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι
ασθενείς έχουν ήδη υποβληθεί στο πα‐
ρελθόν σε ακτινοθεραπεία ή/και χη‐
μειοθεραπεία ή έχουν μεγάλο φορτίο
νόσου.
Σ’ αυτούς τους ασθενείς χορηγείται
μεγαλύτερη δόση αυξητικού παράγοντα
ή συνδυασμός αυξητικού παράγοντα και
χημειοθεραπεία.30‐34 Oι CSF έχουν χορη‐
γηθεί μετά τόσο από αυτόλογη όσο και
αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των
οστών και περιφερικών προγονικών
κύτταρων, με σκοπό να ελαττώσουν την
βαρύτητα των λοιμώξεων και ως εκ τού‐
του να ελαττώσουν τον χρόνο νοσηλεί‐
ας, το κόστος και να βελτιώσουν την

ποιότητα ζωής. Χορηγούνται δε 1‐5 ημέ‐
ρες μετά την επανέγχυση των PBPC και
βελτιώνουν την ανάνηψη των ουδετε‐
ροφίλων ελαττώνοντας την διάρκεια της
πενίας.41,42
ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια χο‐
ρήγησης προκείμενου να επιτευχθεί το
μεγαλύτερο κλινικό όφελος με το μικρό‐
τερο δυνατό κόστος είναι μια πολύ ση‐
μαντική παράμετρος. Συνιστάται η έ‐
ναρξη χορήγησης τουλάχιστον 24 ώρες
και μετά το πέρας της ΧΜΘ και η ημε‐
ρήσια χορηγούμενη δόση που είναι
5μgr/kg/d συνεχίζεται μέχρι ο αριθμός
των ουδετεροφίλων να φτάσει μετά το
ναδίρ τουλάχιστον 10.000/μl.337 Υψηλό‐
τερες δόσεις του CSF δεν συνοδεύονται
από κλινικό όφελος. Εξαίρεση αποτελεί
η περίπτωση της κινητοποίησης των
PBPC όπου μια δόση 10μgr/kg/d προκα‐
λεί καλύτερη λευκαφαίρεση συγκρινό‐
μενη με μικρότερες δόσεις.38,39
Οι φαρμακοκινητικές μελέτες υπο‐
στηρίζουν την υποδόρια χορήγηση συ‐
γκριτικά με την ενδοφλέβια οδό. Στην
περίπτωση της μεγαθεραπείας έχει προ‐
ταθεί να αρχίζει η ελάττωση της δόσεως
του αυξητικού παράγοντα από 10μgr/kg
/d σε 5μgr/kg/d όταν ο αριθμός των ANC
εμφανίζει ανάκαμψη στα 1.000/μl για
τουλάχιστον 3 ημέρες και κατόπιν να
διακόπτεται η χορήγηση του CSF όταν
τα ANC είναι πάνω από 1.000/μl για πά‐
νω από 3 επιπλέον ημέρες.35,36
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