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Οι αυξητικοί παράγοντες
της ερυθράς σειράς
Κ. Κανδύλης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αναιμία είναι μία από τις συχνότε‐
ρες επιπλοκές του καρκίνου και συμβαί‐
νει σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Η
ακριβής συχνότητά της και το μέγεθός
της εξαρτάται από διάφορους παράγο‐
ντες όπως το είδος του νεοπλάσματος
και της αντικαρκινικής θεραπείας και το
στάδιο της νόσου. Οι κλινικές επιπτώ‐
σεις της είναι ποικίλες αλλά πολλές φο‐
ρές δεν εκτιμώνται σωστά στην καθημε‐
ρινή κλινική πράξη. Η αναιμία του καρ‐
κίνου θεωρείται πλέον σαν ένας σημα‐
ντικός παράγοντας συνολικής επιδείνω‐
σης της ποιότητας ζωής (ΠΖ).
Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει με‐
γάλη προσπάθεια στην κατεύθυνση της
διερεύνησης της παθογένεσης της αναι‐
μίας του καρκίνου και ιδιαίτερα του ρό‐
λου της προκαλούμενης από τη χημειο‐
θεραπεία και ακτινοθεραπεία αναιμίας
που μπορεί να επιδεινώσει μια προϋ‐
πάρχουσα χρόνια αναιμία του καρκίνου.
Η αναιμία επίσης έχει χαρακτηρισθεί
σαν ένας αρνητικός προγνωστικός πα‐
ράγοντας στην κλινική πορεία του καρ‐
κίνου και αποτελεί μια σημαντική πα‐
ράμετρο στην κλινική σταδιοποίηση
πολλών κακοήθων νόσων και ιδιαίτερα
των αιματολογικών. Επί πλέον, υπάρ‐
χουν στοιχεία ότι η ιστική υποξία συμ‐
βάλλει στην επιδείνωση της πορείας της
κύριας νόσου μέσω της ενεργοποίησης
της αγγειογένεσης στον καρκινικό ιστό
και την ελάττωση της ευαισθησίας των

καρκινικών κυττάρων στη χημειοθερα‐
πεία και την ακτινοθεραπεία.
Όλα αυτά τα προβλήματα έμειναν για
πολλά χρόνια χωρίς επαρκή και σωστή
αντιμετώπιση επειδή η παραδοσιακή
θεραπεία της αναιμίας που είναι η με‐
τάγγιση, παρουσιάζει σημαντικούς πε‐
ριορισμούς όχι μόνο λόγω των ενδογε‐
νών κινδύνων (των λοιμώξεων, των α‐
νοσολογικών αντιδράσεων και της υ‐
περφόρτωσης της κυκλοφορίας) αλλά
κυρίως λόγω της αδυναμίας των μεταγ‐
γίσεων να προσφέρουν μεγάλης διάρ‐
κειας και πλήρη διόρθωση της αναιμίας.
Η κατάσταση στον τομέα αυτό έχει
ανατραπεί πλήρως με την είσοδο στο
θεραπευτικό προσκήνιο της ανασυν‐
δυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητί‐
νης η οποία επειδή λειτουργεί σαν φυ‐
σιολογικός διεγέρτης της ερυθροποίησης
έχει σημαντική αντιαναιμική δράση. Τα
ευνοικά αποτελέσματα της χορήγησης
των ερυθροποιητικών αυξητικών παρα‐
γόντων είναι σαφώς ανώτερα εκείνων
που επιτυγχάνονται με τις μεταγγίσεις.
Οι ερυθροποιητικοί αυξητικοί παρά‐
γοντες μπορεί να οδηγήσουν σε μια
πλήρη και μακράς διάρκειας διόρθωση
της αναιμίας πράγμα που στη συνέχεια
μπορεί να προκαλέσει σημαντική βελ‐
τίωση της ποιότητας ζωής των καρκινο‐
παθών και της δυνατότητας φυσιολογι‐
κής καθημερινής δραστηριότητας.
Τα τελευταία χρόνια τέθηκε στη διά‐
θεση των κλινικών γιατρών μια νέα ε‐

1057

ρυθροποιητική πρωτείνη, η darbepoetin
alpha, σχεδιασμένη έτσι ώστε να έχει
ένα παρατεταμένο χρόνο ημιζωής συ‐
γκρινόμενη με την συνδυασμένη ανθρώ‐
πινη ερυθροποιητίνη.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν
ότι η θεραπευτική χορήγηση των ερυ‐
θροποιητικών παραγόντων είναι πιθα‐
νόν ότι μπορεί να βελτιώσει το θερα‐
πευτικό αποτέλεσμα των αντικαρκινι‐
κών θεραπειών αν και πρόσφατα προέ‐
κυψαν αντιλεγόμενα στοιχεία. Στην κα‐
τεύθυνση αυτή πάντως χρειάζονται πε‐
ρισσότερες και καλά σχεδιασμένες με‐
λέτες.
Η ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙ‐
ΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Τα αίτια που προκαλούν την αναιμία
του καρκίνου είναι πολλά όπως αυτή η
ίδια η νόσος, η ακτινοθεραπεία, η χη‐
μειοθεραπεία, η εγχείρηση και άλλες
όπως οι διατροφικές ελλείψεις (πίνακας
1). Μερικές από τις αιτίες σχετίζονται με
ορισμένα είδη όγκων π.χ. σε γαστρεντε‐
ρικές,ουρολογικές ή γυναικολογικές κα‐
κοήθειες υπάρχει συχνά αιμορραγία.
Στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
υπάρχει πολλές φορές αυτοάνοση αιμο‐
λυτική αναιμία.
Σε πολλές περιπτώσεις όμως δεν υ‐
πάρχει διήθηση μυελού, απώλεια αίμα‐
τος, αιμόλυση, νεφρική ή ηπατική ανε‐
πάρκεια, διαιτολογικοί λόγοι ή άλλες
διαταραχές που θα μπορούσαν να δι‐
καιολογήσουν την αναιμία. Αυτός ο τύ‐
πος του καρκίνου ονομάζεται αναιμία
σχετιζόμενη με τον καρκίνο – Cancer Re‐
lated Anemia (CRA) και είναι αποκλει‐
στικά ένα αποτέλεσμα της παρουσίας
της κακοήθους νόσου καθεαυτής. Η
CRA έχει πολλές αιμοτολογικές και βιο‐
χημικές ομοιότητες με τις αναιμίες που
απαντώνται στις χρόνιες φλεγμονώδεις

νόσους όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα,
οι χρόνιες λοιμώδεις νόσοι όπως η φυ‐
ματίωση, οι συστηματικές μυκητιάσεις
και το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιη‐
τικής ανεπάρκειας (AIDS)1‐4.
Πίνακας 1: Αιτιολογία της αναιμίας του καρ‐
κίνου
Α. Σχετιζόμενη με την κακοήθεια
α. Αναιμία της χρόνιας νόσου
β. Αιμορραγία
γ. Διαταραχές αιμοποίησης
δ. Διήθηση μυελού από καρκίνο και ίνωση
ε. Διατροφικές ελλείψεις (σίδηρος, φυλλικό
οξύ, βιταμίνη Β).
Β. Σχετιζόμενη με τη θεραπεία
α. Μυελοκαταστολή οφειλόμενη στη χη‐
μειοθεραπεία
β. Νεφροτοξικότητα οφειλόμενη στο χη‐
μειοθεραπευτικό παράγοντα
γ. Αιμόλυση οφειλόμενη στο χημειοθερα‐
πευτικό παράγοντα
δ. Μυελοκαταστολή οφειλόμενη στην α‐
κτινοθεραπεία
ε. Απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια ή με‐
τά την εγχείρηση

Οι αναιμίες αυτές αποτελούν την ο‐
ντότητα που αναφέρεται σαν αναιμία
της χρόνιας νόσου ‐ Anemia of Chronic
Disease (ACD). Η ACD ευθύνεται για το
50% περίπου των αναιμιών σε ασθενείς
χωρίς απώλεια αίματος, αιμόλυση ή αι‐
ματολογικές κακοήθεις νόσους. Ο καρ‐
κίνος είναι η αιτία της αναιμίας στο 20%
περίπου των περιπτώσεων ACD5. Οι βιο‐
λογικοί μηχανισμοί της πρόκλησης της
αναιμίας πιθανώς περιλαμβάνουν την
ενεργοποίηση του ανοσολογικού μηχα‐
νισμού που καταλήγει σε αυξημένη πα‐
ραγωγή ορισμένων κυτοκινών όπως ο
παράγοντας νέκρωσης του όγκου (TNF),
η η ιντερλευκίνη 1 (IL‐1), η ιντερφερόνη
γ (IFN‐γ) και η νεοπτερίνη.
Αυξημένα επίπεδα νεοπτερίνης παρα‐
τηρήθηκαν τόσο σε αιματολογικές κα‐
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κοήθεις νόσους όσο και σε συμπαγείς
όγκους. Η νεοπτερίνη σχετίζεται με το
στάδιο της νόσου και είναι προγνωστι‐
κός παράγοντας επιδείνωσης της νό‐
σου6‐10. Σε ασθενείς με χρόνια νόσο ο
χρόνος ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων
ελαττώνεται πιθανώς λόγω της δράσης
του TNF11.
Ο μυελός των οστών των καρκινοπα‐
θών φαίνεται ότι αδυνατεί να παράγει
επαρκή αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων
για να αντισταθμίσει τη μείωση του
χρόνου ζωής των ερυθρών. Αυτό οφείλε‐
ται πιθανώς στην καταστολή των προ‐
γονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς,
στην ανεπαρκή χρησιμοποίηση σιδήρου
ή στην ανεπαρκή παραγωγή ερυθρο‐
ποιητίνης (ΕΡΟ). Πιθανώς ο TNF και οι
IL‐1 και IFΝ‐γ καταστέλλουν τα προγο‐
νικά κύτταρα της ερυθράς σειράς προ‐
καλώντας απόπτωση12.
Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ.
Η συχνότητα της αναιμίας και το μέ‐
γεθός της εξαρτάται από διαφόρους πα‐
ράγοντες και κυρίως από το είδος του
όγκου, το στάδιο της νόσου και το είδος
και τη διάρκεια της αντικαρκινικής θε‐
ραπείας.

μεταγγίσεις αίματος σε κάποιο σημείο
της πορείας της θεραπείας.
Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονος και
ωοθηκών είχαν σημαντικά μεγαλύτερη
ανάγκη για χορήγηση μετάγγισης σε
σχέση με τους ασθενείς με καρκίνο μα‐
στού ή όρχεων (p<0,001)14 (πίνακας 2).
Πίνακας 2. Ποσοστό ασθενών που απαιτούν
μεταγγίσεις αίματος ανά είδος όγκου13.
Χρειάσιηκαν
Είδος όγκου
Αριθμός
ασθενών
μετάγγιση (%)
Όλοι
2.719
902 (33)
Πνεύμονας
772
335 (43)
Ωοθήκη
856
347 (41)
Όρχεις
213
51 (24)
Μαστός
878
169 (19)

Οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο
μαστού, ωοθήκης, όρχεων ή μεταστατι‐
κό μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα
είχαν επίσης σημαντικά μεγαλύτερη
ανάγκη για χορήγηση μετάγγισης σε
σχέση με εκείνους που δεν είχαν μετα‐
στατική νόσο (p<0,01). Όσον αφορά τη
σχέση του σταδίου της νόσου με την ε‐
πίπτωση της αναιμίας, έχει διαπιστωθεί
ότι το ποσοστό των ασθενών με προχω‐
ρημένη νόσο που υποβάλλονται σε χη‐
μειοθεραπεία μπορεί να υπερβεί το
90%15,16.

β. Σχέση συχνότητας της αναιμίας με τη
θεραπεία
Η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ α‐
ναιμίας και χημειοθεραπείας έχει
μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλη.
Αν και κυρίως η μυελοκαταστολή
συσχετίζεται αιτιολογικά με πολλούς
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες όπως
η αδριαμυκίνη, η ετοποσίδη, η κυκλο‐
φωσφαμίδη κ. ά, στην εμφάνισή της
συμμετέχουν και άλλοι μηχανισμοί μέ‐
σω των οποίων δημιουργείται και η α‐
ναιμία. ΄Ετσι, η νεφρική τοξικότητα που
προκύπτει από τη δράση της σισπλα‐
1059τίνης πέρα από την τοξική δράση του

α. Σχέση της συχνότητας της αναιμίας
με το είδος του όγκου και το στάδιο της
νόσου
Το ποσοστό των ασθενών στους οποί‐
ους απαιτούνται μεταγγίσεις στους διά‐
φορους τύπους καρκίνου αντανακλά τη
διακύμανση της συχνότητας της αναι‐
μίας που είναι διαφορετική σε κάθε τύ‐
πο. Σε μια έρευνα σε 28 κέντρα της Με‐
γάλης Βρεττανίας όπου διερευνήθηκε η
ανάγκη για μεταγγίσεις σε 2.719 ασθε‐
νείς που έλαβαν χημειοθεραπεία, διαπι‐
στώθηκε ότι στο ένα τρίτο απαιτήθηκαν

τοξική δράση του φαρμάκου στα αρχέ‐
γονα αιμοποιητικά κύτταρα αποτελεί
έναν άλλο μηχανισμό που συμμετέχει
στη δημιουργία της αναιμίας που σχετί‐
ζεται με τη θεραπεία με το φάρμακο αυ‐
τό16,17.
Άλλοι παράγοντες που πρέπει να α‐
ναφερθούν είναι: η αυτοάνοση αιμολυ‐
τική αναιμία που δημιουργείται από
φάρμακα όπως η φλουνταραβίνη σε α‐
σθενείς με χρόνια αιμολυτική αναιμία
και η μικροαγγειοπαθητική αναιμία που
έχει αναφερθεί σαν μια παρενέργεια της
θεραπείας με μιτομυκίνη–C ή πολύ σπά‐
νια με άλλους χημειοθεραπευτικούς πα‐
ράγοντες.
Πάντως, ο βαθμός της αναιμίας εξαρ‐
τάται κυρίως από το είδος του φαρμά‐
κου, το σχήμα και τη δόση της χημειοθε‐
ραπείας18,19. Για παράδειγμα διαπιστώ‐
θηκε αναιμία βαθμού 3/4 (κατά NCI) στο
2‐5% των ασθενών με καρκίνο παχέος
εντέρου που έλαβαν θεραπεία με 5‐φθο‐
ριοουρακίλη και λευκοβορίνη και στο
11% των ασθενών με καρκίνο μαστού
που έλαβαν κυκλοφωσφαμίδη, δοξορου‐
βικίνη και 5‐φθοριοουρακίλη18. Η επί‐
πτωση αναιμίας βαθμού 3/4 σε ασθενείς
με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμο‐
να (NSCLC) που έλαβαν θεραπεία με
πακλιταξέλη, δοσεταξέλη, γεμσιταμπί‐
νη και βινορελμπίνη χορηγούμενα σαν
μονοθεραπεία ήταν γενικά μικρότερη
του 5% ενώ η τοποτεκάνη προκάλεσε
αναιμία βαθμού 3/4 στο 10‐30% των α‐
σθενών14,18. Θεραπεία με σχήματα που
περιέχουν cisplatin και carboplatin σε
μεγάλη δόση προκαλούν σημαντικού
βαθμού αναιμία στο 20‐50% των ασθε‐
νών.
Σε άλλη μελέτη, οι ασθενείς που υπο‐
βλήθηκαν σε χημειοθεραπεία με σχή‐
ματα που περιείχαν σισπλατίνη παρου‐

σίασαν κατά 1,5 φορές μεγαλύτερη α‐
νάγκη για μεταγγίσεις σε σύγκριση με
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία που δεν
περιείχε cisplatin19.
Tα προγονικά κύτταρα (stem cells) του
μυελού των οστών θεωρούνται ακτινο‐
ευαίσθητα και μικρές ακόμη δόσεις α‐
κτινοθεραπείας μπορούν να καταστρέ‐
ψουν τα κύτταρα αυτά που βρίσκονται
στο μυελό των οστών που περιλαμβάνε‐
ται στο πεδίο της ακτινοβολίας. Ο κίν‐
δυνος της αναιμίας που προέρχεται από
την ακτινοβολία εξαρτάται κυρίως από
τη συνολική δόση της ακτινοβολίας, του
συνολικού όγκου του ακτινοβολούμενου
μυελού των οστών και της κλασματο‐
ποίησης της ακτινοβολίας.
Στην ακτινοθεραπευτική πρακτική
στις περισσότερες των περιπτώσεων
βρίσκεται εντός των ακτινοβολουμένων
πεδίων λιγότερο του 20% του μυελού
των οστών. Έτσι η συχνότητα της αναι‐
μίας που προκύπτει από την ακτινοβο‐
λία είναι μάλλον μικρή, εκτός από τις
περιπτώσεις με μεγάλα πεδία ακτινοβο‐
λίας όπως η ολική λεμφαδενική ακτινο‐
βολία σε ασθενείς με λέμφωμα και η
ακτινοβολία της πυέλου σε συνδυασμό
με ακτινοβολία της παραορτικής περιο‐
χής σε γυναικολογικούς καρκίνους. Σε
μια μελέτη σε περισσότερους από 280
ασθενείς με καρκίνο κεφαλής‐ τραχήλου
που έλαβαν ακτινοθεραπεία στο 19%
των ασθενών με γλωττιδικό καρκίνο του
λάρυγγα και στο 36% των ασθενών με
υπεργλωττιδικό καρκίνο διαπιστώθηκαν
επίπεδα αιμοσφαιρίνης κάτω από τα
φυσιολογικά στο τέλος της εντατικής
ακτινοθεραπείας20,21.
Αντίθετα, στις περιπτώσεις συνδυα‐
σμένης χημειοακτινοθεραπείας η συ‐
χνότητα της αναιμίας είναι αρκετά με‐
γαλύτερη.
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Σε μια μελέτη, από τους 18 ασθενείς
που έλαβαν συνδυασμένη χημειοακτι‐
νοθεραπεία για καρκίνο κεφαλής και
τραχήλου, οι 15 παρουσίασαν τουλάχι‐
στον ήπια αιματολογική τοξικότητα με
τιμή αιμοσφαιρίνης κάτω των 12 g/dl. Η
μέση πτώση της αιμοσφαιρίνης ήταν 2,6
g/dl, μεγαλύτερη δηλ. από ότι αναμένε‐
ται στην περίπτωση της χορήγησης μόνο
ακτινοθεραπείας όπου η αναμενόμενη
πτώση της Hb κυμαίνεται μεταξύ 1 έως
2 g/dl22.
H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΙΜΙ‐
ΚΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Η αναιμία έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην ΠΖ (QοL ‐ Quality of Life) των καρ‐
κινοπαθών. Οι επιπτώσεις αυτές, όπως η
μειωμένη ικανότητα για σωματική ά‐
σκηση, οι κεφαλαλγίες, η δύσπνοια, η
απώλεια της libido και η ζάλη επηρεά‐
ζουν αρνητικά την αίσθηση της ευεξίας
επειδή εξασθενούν την ικανότητα για
εργασία, την κοινωνική δραστηριότητα
και γενικότερα τη δυνατότητα για από‐
λαυση της ζωής.
Ένα από τα πιο έντονα συμπτώματα
της αναιμίας του καρκίνου είναι η κατα‐
βολή. Η καταβολή είναι το συχνότερο
σύμπτωμα στην πορεία της νόσου και
της θεραπείας23. Σε μια μεγάλη έρευνα
που διερεύνησε τις αντιλήψεις των α‐
σθενών, νοσηλευτών και ογκολόγων για
την καταβολή που προκαλείται από τον
καρκίνο στις ΗΠΑ, το 78% των ασθενών
(από τους οποίους όλοι είχαν λάβει χη‐
μειοθεραπεία και/ή ακτινοθεραπεία) δή‐
λωσαν ότι παρουσίασαν καταβολή κατά
τη διάρκεια της νόσου τους και της θε‐
ραπείας, ενώ το 32% παρουσίαζε κατα‐
βολή σε καθημερινή βάση24.
Σε μια άλλη έρευνα διερευνήθηκαν
και αξιολογήθηκαν οι σωματικές, δια‐
νοητικές, κοινωνικές και οικονομικές ε‐

πιπτώσεις της καταβολής στη ζωή των
ασθενών και των νοσηλευτών τους25.
Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν
τα ενοχλήματα που επηρέασαν την κα‐
θημερινή τους ζωή δηλ. πόνο, ναυτία,
καταβολή ή κατάθλιψη το 60% των α‐
σθενών κατέταξε πρώτο την καταβολή
και ακολούθησε η ναυτία (22%), η κατά‐
θλιψη (10%) και ο πόνος (6%). Οι νοση‐
λευτές του 65% των ασθενών, έλαβαν
κατά μέσο όρο άδεια 4,5 ημερών λόγω
της επιβάρυνσής τους από την εξυπηρέ‐
τηση των αυξημένων αναγκών των α‐
σθενών λόγω της καταβολής τους, απο‐
δεικνύοντας τις μεγάλες οικονομικές ε‐
πιπτώσεις του συμπτώματος αυτού.
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ακτι‐
νοθεραπείας στους ασθενείς με καρκίνο
επηρεάζεται αρνητικά από την υποξία
του όγκου. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο
κύριοι μηχανισμοί. Ο πρώτος είναι η ά‐
μεση επίδραση της μερικής τάσης του
οξυγόνου στον κυτταρικό θάνατο που
προκαλείται από τη θεραπεία. Η πα‐
ρουσία του οξυγόνου αυξάνει το σχημα‐
τισμό ελευθέρων ριζών στο ακτινοβο‐
λούμενο κύτταρο, προκαλώντας στη συ‐
νέχεια αύξηση της καταστροφής του
DNA. Γενικά απαιτείται 2‐3 φορές με‐
γαλύτερη δόση ακτινοβολίας για το θά‐
νατο ενός υποξικού από ότι σε νορμοξι‐
κό κύτταρο26. Στη δεύτερη περίπτωση οι
μεταβολές που προκαλούνται στην έκ‐
φραση των γονιδίων από την υποξία,
οδηγούν στη δημιουργία πιο επιθετικών
όγκων με αυξημένη τάση για τοπική
διήθηση και μεταστάσεις27.
Ένας από τους βασικότερους παράγο‐
ντες που οδηγεί στην υποξία των ιστών
αλλά και του όγκου είναι η μειωμένη ι‐
κανότητα του αίματος να μεταφέρει ο‐
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ξυγόνο πράγμα που συμβαίνει στην α‐
ναιμία.
Η συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρω‐
σης της αιμοσφαιρίνης, μετά τη συ‐
μπλήρωση της θεραπείας και της εν συ‐
νεχεία έκβασης της νόσου μελετήθηκε
σε ασθενείς με καρκίνο όρχεος κακής
πρόγνωσης28. Οι ασθενείς με αιμοσφαι‐
ρίνη >10,5 g/dl μετά το τέλος της θερα‐
πείας είχαν τριετή επιβίωση 87%, ενώ
εκείνοι με αιμοσφαιρίνη <10,5 g/dl, είχαν
τριετή επιβίωση 68%. Η αναιμία είναι
ένας σημαντικός ανεξάρτητος προγνω‐
στικός παράγοντας σε μια πλειάδα αι‐
ματολογικών κακοήθων νόσων στις ο‐
ποίες περιλαμβάνονται η νόσος Hod‐
gkin’s, η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαι‐
μία, το πολλαπλό μυέλωμα και η χρόνια
μυελοειδής λευχαιμία. Δεν έχει ξεκαθα‐
ριστεί μέχρι στιγμής αν τα χαμηλά επί‐
πεδα αιμοσφαιρίνης έχουν άμεση επί‐
δραση στη μείωση της επιβίωσης ή αν
απλώς η αναιμία είναι ένας δείκτης
προχωρημένης νόσου σε ασθενείς που
έχουν μία πιο φτωχή πρόγνωση ανεξάρ‐
τητα της οξυγόνωσης του όγκου.
Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ο κύριος στόχος της θεραπείας της
αναιμίας του καρκίνου είναι η διόρθωση
των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης έτσι
ώστε να αντιμετωπισθεί η καταβολή
των ασθενών και να βελτιωθεί επομέ‐
νως η ποιότητα ζωής, αλλά και για να
μειωθούν οι ανάγκες για μεταγγίσεις
αίματος.
Οι μεταγγίσεις αίματος
Η κλασσική αντιμετώπιση της αναιμί‐
ας γινόταν και συνεχίζει ακόμη να γίνε‐
ται με τις μεταγγίσεις αίματος. Θεωρού‐
μενη σχετικά φτηνή η μετάγγιση συνε‐
χίζει να είναι επιλογή προτεραιότητας

στις περιπτώσεις όπου απαιτείται άμεση
διόρθωση της αναιμίας και του όγκου
αίματος όπως στην αιμορραγία και στην
απειλητική για τη ζωή αναιμία.
Οι μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων
παραμένουν σταθερή θεραπευτική επι‐
λογή στα περισσότερα κέντρα στην Ευ‐
ρώπη (>30% των ασθενών) και συνήθως
ακόμη είναι η κύρια θεραπεία για την
πλειονότητα των καρκινοπαθών με α‐
ναιμία. Είναι γνωστό όμως ότι οι μεταγ‐
γίσεις παρουσιάζουν πολλά μειονεκτή‐
ματα και για το λόγο αυτό έχουν έλθει
στο θεραπευτικό προσκήνιο νέες θερα‐
πευτικές προσεγγίσεις που στόχο έχουν
τη μείωση της ανάγκης για τέτοιες με‐
ταγγίσεις. Τα αποτελέσματα των με‐
ταγγίσεων είναι γρήγορα αλλά παροδι‐
κά και παρά τις προόδους στην έρευνα
και στον έλεγχο του αίματος, οι μεταγ‐
γίσεις εμπεριέχουν ακόμη κινδύνους29
(πίνακας 3).
Πίνακας 3. Kίνδυνοι επιπλοκών από μεταγ‐
γίσεις στις ΗΠΑ, 1994 ‐199529.
Επιπλοκή

Κίνδυνοι/μονάδα
μεταγγ. αίματος
Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
1:500.000
Αναφυλακτικό shock
1:500.000
Βακτηριακή λοίμωξη
1:2.500
Τοξικότητα από κιτρικό
Σπάνια
οξύ
Θανατηφόρος αιμολυτική αντίδραση 1:600.000
Ελάσσονες αιμολυτικές αντιδράσεις 1:4.000‐6.000
Αντίδραση μοσχεύματος‐ξενιστή
Σπάνια
HIV Λοίμωξη
1:40.000‐400.000
Αναφυλαξία (τύπου ΙgA)
1:100.000
Eλάσσονες αλλεργικές αντιδράσεις
1:100
Ανοσοκαταστολή
Άγνωστο
Ηπατίτιδα C
1:3.300
Hπατίτιδα Β
1:200.000
Λοίμωξη HTLV τύπου 1‐2
1:200.000
Γραφειοκρατικα λάθη
1:12.000

Μέσω της μετάγγισης μπορεί να με‐
ταδοθούν βακτηρίδια, ιοί και πρωτόζωα.
Οι αντιδράσεις σε μία μετάγγιση μπορεί
να περιλάβουν το σύνδρομο της οξείας
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αναπνευστικής ανεπάρκειας λόγω υ‐
περφόρτωσης της κυκλοφορίας, τις αλ‐
λεργικές και τις αιμολυτικές αντιδράσεις
και την αντίδραση μοσχεύματος εναντί‐
ον ξενιστού30. Επίσης μπορούν να εμφα‐
νισθούν διαταραχές στην ανοσολογική
κατάσταση του ασθενούς προκαλώντας
είτε ενεργοποίηση της χημικής ανοσίας,
είτε αντίθετα απενεργοποίηση της κυτ‐
ταρικής ανοσίας, προκαλώντας έτσι αυ‐
ξημένες πιθανότητες για μετεγχειρητι‐
κές λοιμώξεις και πιθανώς υποτροπή
του όγκου πράγμα που μπορεί να επι‐
βαρύνει σημαντικά την πρόγνωση της
νόσου31.

μένη σε μεγάλο ποσοστό(με ποσοστό
υδατανθράκων περίπου 40%). Υπάρχουν
3 σημεία γλυκοζυλίωσης με δεσμούς Ν
και ένα με δεσμό Ο37.
Οι τύποι της rHuEPO που κυκλοφο‐
ρούν είναι δύο: ο τύπος α (περιέχει 39%
υδατάνθρακες και ο τύπος β (24% υδα‐
τάνθρακες). Τελευταία κυκλοφορεί μία
νέα πρωτείνη που προκαλεί ενεργοποί‐
ηση της ερυθροποίησης, η darbepoetin‐a
η οποία διαφέρει από την r HuEPO σε
πέντε αμινοξέα, ενώ υπάρχουν επιπλέ‐
ον δύο σημεία γλυκοζυλίωσης με δε‐
σμούς Ν και οκτώ επιπλέον σιαλικά ο‐
ξέα38.

Οι ερυθροποιητικοί αυξητικο παράγον‐
τες
Η πρώτη απόδειξη της ύπαρξης μιας
ουσίας στον ορρό που ρυθμίζει την ερυ‐
θροποίηση προέκυψε το 1906 από τους
Γάλλους Carnot και De Flandre, που της
έδωσαν την ονομασία «αιμοποιητίνη»32.
Σαράντα χρόνια αργότερα ο Bondsdorff
ανακάλυψε ότι η ουσία αυτή ήταν υπεύ‐
θυνη για την ανάπτυξη των ερυθρών
αιμοσφαιρίων και δημιούργησαν τον όρο
«ερυθροποιητίνη» (EPO), που χρησιμο‐
ποιείται έκτοτε33. Πάντως, μόλις τη δε‐
καετία του 1950 οι επιστήμονες μπόρε‐
σαν να μελετήσουν την ερυθροποιητίνη
σε συνθήκες εργαστηρίου. Η δομή και η
φύση της EPO διευκρινίσθηκαν το 197734
ενώ το 1983 το γονίδιο της ανθρώπινης
EPO απομονώθηκε και κλωνοποιήθη‐
κε35. Η rHu EPO (recombinant Human E‐
rythropoietin) ήταν το πρώτο προιόν της
βιοτεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε
στην κλινική πράξη και το 1987 ανακοι‐
νώθηκαν οι πρώτες κλινικές μελέτες με
την rHuEPO σε ουραιμικούς ασθενείς36.
Η ανθρώπινη ερυθροποιητίνη είναι
μία γλυκοπρωτείνη που αποτελείται
από 165 αμινοξέα και είναι γλυκοζυλιω‐

Οι ερυθροποιητικοί παράγοντες στην
κλινική πράξη
Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ερυ‐
θροποιητίνη (rHuEPO), ήλθε στο προ‐
σκήνιο της κλινικής πράξης πάνω από
10 χρόνια πριν, ακολουθώντας την ανα‐
κάλυψη του γονιδίου της ενδογενούς ε‐
ρυθροποιητίνης (ΕΡΟ) το 1983. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, η rHuEPO είναι
διαθέσιμη στο εμπόριο σε δύο ισομορφές
την α και τη β. Οι διαφορές στη δομή με‐
ταξύ των δύο αυτών μορφών δεν διαφο‐
ροποιεί
και
την
κλινική
τους
αποτελεσματικότητα
που
είναι
παρόμοια. Η rHuEPO έχει ως ένδειξη
χορήγησης τη θεραπεία της αναιμίας
που προέρχεται από την αντικαρκινική
θεραπεία.
α. Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης
των ερυθροποιητικών παραγόντων
Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες για
τη χορήγηση ερυθροποιητικών παραγό‐
ντων που ανακοινώθηκαν από την
EORTC πολύ προσφατα39, οι δύο κύριοι
στόχοι της θεραπείας με ερυθροποιητι‐
κούς παράγοντες είναι η πρόληψη των
μεταγγίσεων και η βελτίωση της ποιό‐
τητας ζωής.
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1. Αύξηση της τιμής της αιμοσφαιρίνης
Σαν ανταπόκριση στη χορήγηση των
ερυθροποιητικών παραγόντων θεωρεί‐
ται η αύξηση της τιμής της Hb≥2g/dl που
αντιστοιχεί σε αύξηση του Ht κατά 6 μο‐
νάδες με ταυτόχρονη έλλειψη ανάγκης
για μεταγγίσεις. Τα κριτήρια αυτά προ‐
έκυψαν από την ανάλυση των μέχρι τώ‐
ρα δεδομένων των κλινικών μελετών και
δεν είναι αποτέλεσμα ομοφωνίας (con‐
sensus).
Σε πολλές κλινικές μελέτες διαπιστώ‐
νεται ότι οι rHuEPO α και β χορηγούμε‐
νες σε τρισεβδομαδιαία (tiw) βάση αυ‐
ξάνουν τα επίπεδα της Hb σε καρκινο‐
παθείς με αναιμία που προκλήθηκε από
τη χημειοθεραπεία40‐44. Σε μια μελέτη με
2.019 ασθενείς με συμπαγείς όγκους που
έλαβαν EPOα 150 IU/kg tiw, η μέση αύ‐
ξηση της Hb ήταν 1,8 g/dl σε διάστημα 4
μηνών42. Σε μια πιο πρόσφατη τυχαιο‐
ποιημένη διπλή τυφλή μελέτη σε 375
αναιμικούς καρκινοπαθείς που έλαβαν
χημειοθεραπεία χωρίς πλατίνη έγινε
σύγκριση της χορήγησης EPOα 150 IU/kg
tiw με χορήγηση placebo. Οι ασθενείς
που έλαβαν EPOα συγκρινόμενοι με αυ‐
τούς που έλαβαν placebo, παρουσίασαν
μια σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση της
Hb (2,2 έναντι 0,5 g/dl, p<0,001), ενώ ένα
πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών της
ομάδας της EPOα ικανοποίησε τα κριτή‐
ρια ανταπόκρισης για αύξηση της Hb
πάνω από τα 2 g/dl χωρίς χορήγηση με‐
ταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε
σύγκριση με την ομάδα του placebo
(70,5% έναντι 19,1%, p<0,0001)43.
Παρόμοια αποτελέσματα ανακοινώ‐
θηκαν με τη χορήγηση EPOβ σε μια άλ‐
λη τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή μελέτη
σε σύγκριση με placebo σε 349 αναιμι‐
κούς ασθενείς που έλαβαν χημειοθερα‐
πεία για αιματολογικές κακοήθειες. Η

ανταπόκριση (αύξηση της Hb πάνω από
2 g/dl, χωρίς χορήγηση μεταγγίσεων) ή‐
ταν σαφώς μεγαλύτερη σε ασθενείς που
έλαβαν EPOβ 150 IU/kg tiw σε σύγκριση
με αυτούς που έλαβαν placebo (67% έ‐
ναντι 27%, p<0,001)44. Σε άλλες μελέτες
με ασθενείς με συμπαγείς όγκους η
EPOβ αποδείχτηκε ότι είναι εξ ίσου απο‐
τελεσματική όσον αφορά την αύξηση
της Hb45,46.
H darbepoetin‐α είναι μια νέα ερυθρο‐
ποιητική πρωτείνη που έχει μεγαλύτερο
χρόνο ημιζωής σε σύγκριση με την
rHuEPO. Έχει στο μόριό της οκτώ επί
πλέον σιαλικά οξέα σε σύγκριση με την
rHuEPO πράγμα που της προσφέρει 2‐3
φορές μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής και
επομένως επιτρέπει τη χορήγηση σε α‐
ραιότερα διαστήματα47. Η χορήγησή της
μια φορά την εβδομάδα (qw) αποδείχτη‐
κε αποτελεσματική στην αύξηση της τι‐
μής της Hb σε αναιμικούς καρκινοπα‐
θείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία
για συμπαγείς όγκους48,49. Σε σύγκριση
με placebo η χορήγηση darbepoetin‐α σε
δόση 2,25 μg/kg qW αύξησε το ποσοστό
ασθενών με συμπαγείς όγκους στους
οποίους επιτεύχθηκε αύξηση της Hb
(δηλ. αύξηση της Hb πάνω από 2 g/dl,
χωρίς μετάγγιση σε ποσοστό 60% έναντι
18%, p<0,001)48. Παρόμοια αποτελέσματα
προέκυψαν από τη χορήγηση darbepo‐
etin‐α σε ασθενείς με λεμφουπερπλα‐
στική νόσο49.
2. Eλάττωση της ανάγκης για μεταγγίσεις
H θεραπεία της αναιμίας του καρκί‐
νου με τους αιμοποιητικούς παράγοντες
επέφερε σημαντική ελάττωση της ανά‐
γκης για μεταγγίσεις όπως διαπιστώθη‐
κε τόσο στις διάφορες μεγάλες τυχαιο‐
ποιημένες μελέτες σε σύγκριση με pla‐
cebo, όσο και στις μη συγκριτικές μελέ‐
τες42‐44,50‐53.
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Μετά τις αρχικές τυχαιοποιημένες δι‐
πλές τυφλές μελέτες σε σύγκριση με
placebo, των Case et al και Henry, ακο‐
λούθησαν πολλές άλλες τυχαιοποιημέ‐
νες. Οι Cascinu et al52, μελέτησαν 100
ασθενείς με αναιμία που προήλθε από
χημειοθεραπεία με cisplatin και διαπί‐
στωσαν προοδευτικές σημαντικές αυξή‐
σεις στα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης στο
σκέλος της rHuEPOα από την τρίτη ε‐
βδομάδα και μετά. Επιπλέον μόνο 20%
των ασθενών χρειάστηκαν μεταγγίσεις
στο σκέλος της ΕPO σε σύγκριση με το
56% των ασθενών στο σκέλος του pla‐
cebo (p<0,001). Επίσης σε παρόμοια με‐
λέτη των Oberhoff et al53 σε 227 αναιμι‐
κούς ασθενείς με συμπαγείς όγκους υπό
χημειοθεραπεία που έλαβαν rHuEPOα,
διαπιστώθηκε σημαντική (p<0,05) μείω‐
ση στην ανάγκη για μεταγγίσεις αίμα‐
τος (28% έναντι 42%) όπως επίσης και
στον μέσο όγκο των ερυθρών που με‐
ταγγίσθηκαν (58 ml έναντι 190 ml) στο
σκέλος της rHuEPO‐α σε σύγκριση με το
σκέλος των ασθενών που δεν έλαβε θε‐
ραπεία με rHuEPO‐α.
Πάντως η κατηγορηματική απάντηση
στο ερώτημα κατά πόσο η θεραπεία με
rHuEPO μειώνει την ανάγκη για μετάγ‐
γιση αίματος σε αναιμικούς λόγω χη‐
μειοθεραπείας ασθενείς δόθηκε από μία
μετανάλυση 8 τυχαιοποιημένων μελε‐
τών από τους Quirt et al54. Τα αποτελέ‐
σματα έδειξαν πολύ σημαντική στατι‐
στικά (p<0,00001) μείωση κατά 36% των
αναγκών σε μετάγγιση στους ασθενείς
που έλαβαν rHuEPO σε σύγκριση με αυ‐
τούς που δεν έλαβαν.
Για να απαντηθεί το ερώτημα εάν η
χορήγηση rHuEPO μειώνει τις ανάγκες
για μεταγγίσεις και στους αναιμικούς
καρκινοπαθείς που δεν λαμβάνουν χη‐
μειοθεραπεία οι Quirt et al55 σε μια ανοι‐

κτή προοπτική μελέτη, διερεύνησαν την
αποτελεσματικότητα της rHuEPOα σε
401 αναιμικούς καρκινοπαθείς εκ των
οποίων 183 δεν έλαβαν χημειοθεραπεία.
Διαπιστώθηκε ότι και στη μη χημειοθε‐
ραπευθείσα ομάδα, η θεραπεία με
rHuEPO μείωσε σημαντικά τις απαιτή‐
σεις για μετάγγιση ερυθρών όπως και
στην ομάδα των χημειοθεραπευθέντων
ασθενών (p<0,001).
Σε μια πρόσφατη διπλή τυφλή τυχαι‐
οποιημένη σε σύγκριση με placebo μελέ‐
τη, με χορήγηση darbepoetin‐α ανά ε‐
βδομάδα για 12 εβδομάδες σε αναιμι‐
κούς ασθενείς με Ca πνεύμονα υπό χη‐
μειοθεραπεία, διαπιστώθηκε ότι οι α‐
σθενείς που έλαβαν darbepoetin‐α χρει‐
άσθηκαν σημαντικά λιγότερες μεταγγί‐
σεις (27% έναντι 52%, p<0,001) όπως και
λιγότερες μονάδες αίματος (0,67 έναντι
1,92, p<0,001)48.
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των αναι‐
μικών καρκινοπαθών
Την τελευταία δεκαετία σε πολλές
κλινικές μελέτες άρχισε να δίνεται με‐
γαλύτερη σημασία στη διερεύνηση όχι
μόνο της επιβίωσης και άλλων κλινικών
παραμέτρων αλλά και της ποιότητας
ζωής των καρκινοπαθών56. Για τη μέ‐
τρηση και την αξιολόγηση της ΠΖ στους
καρκινοπαθείς υπάρχουν διαθέσιμες
πολλές μέθοδοι όπως οι κλίμακες VAS
(Visual Analogue Scales), CLAS, (Cancer
Linear Analogue Scale), FACT‐G (Func‐
tional Assessment of Cancer Therapy‐
General), FACT‐F (Fatigue), FACT‐An
(Anemia), QLQ‐C30 (Quality of Life Ques‐
tionnaire‐Core 30, SF‐36 κ.α.
Η μεγάλη σημασία που δίνεται τα τε‐
λευταία χρόνια στη μέτρηση της ΠΖ
στους καρκινοπαθείς είναι ιδιαίτερα εμ‐
φανής σε πρόσφατες μελέτες που αξιο‐
λογούν την rHuEPO‐α σαν θεραπεία σε
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ασθενείς με ανεπαρκή παραγωγή ενδο‐
γενούς ερυθροποιητίνης (ΕΡΟ).
Είναι γνωστή η δράση της rHuEPO‐α
σε μη ογκολογικούς αναιμικούς ασθε‐
νείς στους οποίους πέρα από την αναι‐
μία βελτιώνει και την ΠΖ57,58. Δεδομένου
όμως ότι στους καρκινοπαθείς υπάρ‐
χουν τελείως διαφορετικά κλινικά και
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, πολλά
από τα ευνοικά αποτελέσματα της δρά‐
σης της rHuEPO‐α που έχουν σχέση με
τη βελτίωση της ΠΖ σε μη καρκινοπα‐
θείς, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαί‐
νουν και στους καρκινοπαθείς. Για πα‐
ράδειγμα είναι γνωστό ότι οι αναιμικοί
με καρκίνο παραπονιούνται για εύκολη
κόπωση αλλά και για άλλα συμπτώμα‐
τα όπως ζάλη, δύσπνοια, μειωμένη κι‐
νητικότητα, κεφαλαλγίες, θωρακικό άλ‐
γος και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία.
Ο Abels59 σε μία από τις πρώτες μελέ‐
τες στη θεραπεία της αναιμίας του καρ‐
κίνου με έλεγχο της ΠΖ μελέτησε συνο‐
λικά 413 ασθενείς και των δύο φύλων με
διάφορους τύπους καρκίνου που τυχαι‐
οποιήθηκαν όσον αφορά τη θεραπεία σε
δύο ομάδες: θεραπεία με rHuEPO και
placebo.Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η
κλίμακα VAS που αξιολόγησε την ΠΖ
όσον αφορά τρεις παραμέτρους της δηλ.
την ενεργητικότητα, την δυνατότητα ε‐
κτέλεσης των καθημερινών δραστηριο‐
τήτων και τη συνολική ΠΖ. Ο Αbels συ‐
μπεραίνει ότι οι καρκινοπαθείς που α‐
νταποκρίνονται όσον αφορά το επίπεδο
της Hb στη θεραπεία με rHuEPO‐α πα‐
ρουσιάζουν μια συνολική βελτίωση της
ΠΖ και ιδιαίτερα αύξηση της δραστηριό‐
τητας και μεγαλύτερη ικανότητα για ε‐
κτέλεση των καθημερινών δραστηριοτή‐
των.
Σε δύο τυχαιοποιημένες διπλές‐τυ‐
φλές μελέτες σε αναιμικούς καρκινοπα‐

θείς όπου υπήρχε σύγκριση με placebo
διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική
βελτίωση στην ΠΖ των ασθενών που
έλαβαν rHuEPO‐α και rHuEPO‐β αντί‐
στοιχα43,44. Στην πρώτη μελέτη η ΠΖ α‐
ξιολογήθηκε με τις κλίμακες FACT‐An,
CLAS και SF‐36 σε 375 καρκινοπαθείς.
Διαπιστώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις
σε όλες τις παραμέτρους της ΠΖ: την
συνολική (P από 0,0007 μέχρι 0,0048), την
καταβολή, την ενεργητικότητα και την
ικανότητα για διεκπεραίωση των καθη‐
μερινών δραστηριοτήτων για την ομάδα
ασθενών που έλαβαν rHuEPO‐α σε σχέ‐
ση με αυτή που έλαβε placebo. Στην άλ‐
λη μελέτη που συμμετείχαν 349 ασθε‐
νείς με αιματολογικές κακοήθειες πα‐
ρατηρήθηκαν παρόμοιες βελτιώσεις
στην ΠΖ των ασθενών που έλαβαν θε‐
ραπεία με rHuEPO‐β σε σχέση με την
ομάδα του placebo.
Eπίσης σε τρεις μελέτες όπου χορηγή‐
θηκε rHuEPO‐α σε αναιμικούς καρκινο‐
παθείς που έλαβαν ή όχι χημειοθερα‐
πεία42,51,55 διαπιστώθηκαν στατιστικά ση‐
μαντικές βελτιώσεις στην ΠΖ με τη χρή‐
ση της κλίμακας FACT‐An και της κλί‐
μακας LASA. Οι βελτιώσεις αυτές παρα‐
τηρήθηκαν σε όλους τους ασθενείς των
μελετών αυτών ανεξάρτητα από τον
τύπο του καρκίνου και του αν έλαβαν ή
όχι χημειοθεραπεία. Οι Cella et al60 διε‐
ρεύνησαν πρόσφατα τα αποτελέσματα
πέντε τυχαιοποιημένων μελετών στις
οποίες χρησιμοποιήθηκε darbepoetin‐α,
όσον αφορά την επίδρασή της στην κα‐
ταβολή και τη συνολική ΠΖ. Οι ερευνη‐
τές διαπίστωσαν ότι τα δεδομένα από
τις μελέτες αυτές συνηγορούν υπέρ του
ότι υπάρχει σημαντική θετική συσχέτιση
μεταξύ του επιπέδου της Hb και της
μείωσης της καταβολής. Στους ασθενείς
που επιτεύχθηκε αύξηση της Hb τουλά‐
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χιστον κατά 2g/dl διαπιστώθηκαν σημα‐
ντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις όσον α‐
φορά την καταβολή σε σύγκριση με ε‐
κείνους που δεν παρουσίασαν αύξηση
της Hb.
Η συστηματική ανάλυση των μέχρι
τώρα μελετών για την επίδραση της θε‐
ραπείας της αναιμίας του καρκίνου με
τη χρήση αιμοποιητικών παραγόντων
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρειάζονται
μελέτες με καλύτερο σχεδιασμό για την
εξαγωγή σαφών και αδιάσειστων συ‐
μπερασμάτων.
Σε μια ανάλυση των Bottomley et al61 οι
συγγραφείς θεωρούν ότι μια ιδανική με‐
λέτη πρέπει να είναι τυχαιοποιημένη
διπλή‐τυφλή, να περιλαμβάνει σύγκριση
με placebo και ικανή να διαπιστώνει
βελτίωση της ΠΖ τουλάχιστον κατά 10%
στην κλίμακα FACT‐An σε ασθενείς με
την ίδια νόσο και στάδιο, που λαμβά‐
νουν την ίδια χημειοθεραπεία. Επίσης
θα πρέπει κάθε μελέτη να περιλαμβάνει
αρκετές εκατοντάδες ασθενείς σε κάθε
ομάδα.
4. Επίδραση στην πορεία και έκβαση της
νόσου
Με βάση τις μέχρι τώρα μελέτες θεω‐
ρείται δεδομένο ότι η υποξια του όγκου
ασκεί μια σημαντική επίδραση στην α‐
ποτελεσματικότητα της αντικαρκινικής
θεραπείας και επομένως επιδρά αρνητι‐
κά στην εξέλιξη της νόσου και την επι‐
βίωση62‐64. Τα παραπάνω επιβεβαίωσαν
δύο μεταναλύσεις. Στην πρώτη65 έγινε
μια συστηματική, ποσοτική ανάλυση 60
μελετών που εξέτασαν τη συσχέτιση της
επιβίωσης των καρκινοπαθών και των
επιπέδων της Ηb. Διαπιστώθηκε αυξη‐
μένος κατά 65% σχετικός κίνδυνος θα‐
νάτου μεταξύ των αναιμικών ασθενών.
Στη δεύτερη παρόμοια μελέτη66 διαπι‐
στώθηκε ότι η αναιμία είναι ένας προ‐

γνωστικός παράγοντας στη θεραπεία
του καρκίνου και ότι η αυξημένη συγκέ‐
ντρωση της Hb επιδρά ευνοικά στην α‐
νταπόκριση στην αντικαρκινική θερα‐
πεία και στην εξέλιξη της νόσου.
Επομένως, και με δεδομένο όπως ε‐
κτέθηκε παραπάνω, ότι η χορήγηση των
ερυθροποιητικών παραγόντων προκαλεί
αύξηση της τιμής της Hb και βελτίωση
της ΠΖ των καρκινοπαθών, θεωρήθηκε
πιθανό ότι η χορήγηση αιμοποιητικών
παραγόντων επιδρά ευνοικά στην α‐
νταπόκριση στη θεραπεία και επομένως
στην επιβίωση.
Στην κατεύθυνση αυτή έγιναν διάφο‐
ρες μελέτες. ΄Ετσι, σε μια πρόσφατη με‐
λέτη των Βlohmer et al67 διαπιστώθηκε
ευνοική δράση της rHuEPO στην έκβαση
της νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου
με καρκίνο τραχήλου μήτρας. Η προο‐
πτική τυχαιοποιημένη αυτή μελέτη διε‐
ρεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ των επι‐
πέδων της Hb και της αποτελεσματικό‐
τητας της διαδοχικής χημειο‐ακτινοθε‐
ραπείας σε ασθενείς που είχαν υποβλη‐
θεί σε υστερεκτομή λόγω καρκίνου τρα‐
χήλου μήτρας. Στο ένα σκέλος (50% των
ασθενών), χορηγήθηκε σε συμπληρω‐
ματική βάση rHuEPO και σίδηρος per.os
(με στόχo τιμή Hb 13g/dl) ενώ το υπό‐
λοιπο 50% ελάμβανε μεταγγίσεις σύμ‐
φωνα με τις ανάγκες. Ο κύριος στόχος
της μελέτης ήταν το διάστημα επιβίω‐
σης χωρίς υποτροπή. Σε διάστημα πα‐
ρακολούθησης 2 χρόνων διαπιστώθηκαν
15 υποτροπές (12%) στους ασθενείς του
σκέλους της rHuEPO, ενώ στο σκέλος
των μεταγγίσεων 25 υποτροπές (20%).
Το ποσοστό επιβίωσης στην ομάδα της
rHuEPO και στην ομάδα της μετάγγισης
ήταν αντίστοιχα 91% και 86% μετά 1
χρόνο και 81% και 70% μετά 2 χρόνια
(p=0,058). To συμπέρασμα της μελέτης
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ήταν ότι η rHuEPO φαίνεται ότι αυξάνει
την αποτελεσματικότητα της διαδοχικής
χημειο‐ακτινοθεραπείας στον πληθυσμό
των ασθενών με καρκίνο τραχήλου μή‐
τρας υψηλού κινδύνου.
Παρόμοια αποτελέσματα που δεί‐
χνουν μια ευνοική δράση της rHuEPO
στην αύξηση της επιβίωσης στους αναι‐
μικούς καρκινοπαθείς παρουσιάστηκαν
από μια πρόσφατη μετανάλυση 27 τυ‐
χαιοποιημένων μελετών68. Στις μελέτες,
συγκρίθηκε η χορήγηση rHuEPO και με‐
ταγγίσεων έναντι μόνο μεταγγίσεων.
Διαπιστώθηκε μία τάση για αύξηση της
επιβίωσης στους ασθενείς που έλαβαν
rHuEPO.
Mια παρόμοια τάση για ευνοική επί‐
δραση στην πορεία της νόσου διαπιστώ‐
θηκε τελευταία σε μελέτες που χρησι‐
μοποίησαν το νεότερο αιμοποιητικό πα‐
ράγοντα, την darbepoetin‐α σε αναιμι‐
κούς ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που
λαμβάνουν χημειοθεραπεία48,69.
Σε πρόσφατη όμως μελέτη70, διαπι‐
στώθηκε αρνητική επίδραση της χορή‐
γησης της rHuEPO‐α στην επιβίωση α‐
ναιμικών ασθενών με καρκίνο μαστού
γιατί παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό
θνησιμότητας στους ασθενείς που έλα‐
βαν rHuEPO‐α. Μάλιστα η μελέτη δια‐
κόπηκε πρόωρα γι΄αυτό το λόγο. Η
rHuEPO χορηγήθηκε συμπληρωματικά
μαζί με τη χημειοθεραπεία πρώτης
γραμμής σε μεταστατικό καρκίνο μα‐
στού με σκοπό να διατηρηθούν τα επί‐
πεδα αιμοσφαιρίνης μεταξύ 12 και 14
g/dl. Σε μια άλλη μελέτη όπου χορηγή‐
θηκε rHuEPO‐β σε αναιμικούς ασθενείς
με καρκίνο κεφαλής τραχήλου υπό χη‐
μειοθεραπεία τα αποτελέσματα ήταν
αμφιλεγόμενα. Αν και η rHuEPO‐β χο‐
ρηγήθηκε σε πολύ μεγάλες δόσεις (δι‐
πλάσια από την επίσημα συνιστώμενη)

με αποτέλεσμα μεγάλη ανταπόκριση
όσο αφορά την αύξηση της Hb, εν τού‐
τοις δεν παρατηρήθηκε αύξηση του δια‐
στήματος επιβίωσης μέχρι την επιδεί‐
νωση της τοπικοπεριοχικής νόσου κατ΄
αντίθεση με την ομάδα του placebo που
είχε σημαντικά καλύτερα αποτελέσμα‐
τα71.
Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι
προς το παρόν υπάρχουν ανεπαρκή δε‐
δομένα για να καθορισθεί αν πράγματι
η χορήγηση ερυθροποιητικών παραγό‐
ντων έχει ευνοική ή όχι επίδραση στην
ανάπτυξη του όγκου ή την επιβίωση των
καρκινοπαθών. Επομένως, χρειάζονται
σωστά σχεδιασμένες μακροχρόνιες προ‐
οπτικές μελέτες που θα αποσκοπούν
στη διερεύνηση της επίδρασης στην επι‐
βίωση της θεραπείας με ερυθροποιητι‐
κούς παράγοντες.
5. Η επίδραση της σιδηροπενίας και άλλων
παραγόντων στην ανταπόκριση
Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών (30‐
50%) δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην
rHuEPO. Οι αιτίες δεν έχουν διευκρινι‐
σθεί. Μερικοί από τους ασθενείς που δεν
απαντούν στη θεραπεία παρουσιάζουν
λειτουργική σιδηροπενία κατά την ο‐
ποία η απαίτηση σε σίδηρο από την αυ‐
ξημένη αιμοποίηση υπερβαίνει την αυ‐
ξημένη κινητοποίηση από τις αποθήκες
σιδήρου. Στις περιπτώσεις αυτές μαζί με
την rHuEPO απαιτείται και χορήγηση
σιδήρου και μάλιστα ενδοφλεβίως72.
Σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη πο‐
λυκεντρική μελέτη σε αναιμικούς καρ‐
κινοπαθείς των οποίων η αναιμία οφει‐
λόταν στον καρκίνο ή στη χημειοθερα‐
πεία, διαπιστώθηκε πολύ μικρότερη α‐
ποτελεσματικότητα στην από του στό‐
ματος χορήγηση σιδήρου σε σχέση με
την ενδοφλέβια χορήγηση. Η rHuEPO
χορηγήθηκε σε δόση 40.000 IU υποδορί‐
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ως qw73. H μέση αύξηση της αιμοσφαιρί‐
νης κυμαινόταν από 1,3 (χωρίς σίδηρο),
1,8 (με σίδηρο p.o.), μέχρι 2,7 g/dl (με σί‐
δηρο i.v.). Οι ασθενείς που έλαβαν εν‐
δοφλεβίως σίδηρο παρουσίασαν στατι‐
στικώς σημαντική βελτίωση στην ποιό‐
τητα ζωής (p<0,003), ενώ δεν παρατηρή‐
θηκαν ιδιαίτερες μεταβολές στους α‐
σθενείς που δεν έλαβαν καθόλου ή έλα‐
βαν από του στόματος σίδηρο.
Άλλοι παράγοντες που μπορούν να
μειώσουν την αποτελεσματικότητα των
ερυθροποιητικών παραγόντων περι‐
λαμβάνουν την κακή διατροφή, την
πτώση των επιπέδων του φυλικού οξέος
και της βιταμίνης Β12, τη συνεχιζόμενη
απώλεια αίματος, τη φλεγμονή και τη
λοίμωξη. Συχνά αυτοί οι παράγοντες
μπορούν να διορθωθούν και επομένως
πρέπει να ελέγχονται και να διορθώνο‐
νται πριν την έναρξη της θεραπείας με
rHuEPO.
β) Δόσεις, τρόπος και διάρκεια χορήγη‐
σης των αυξητικών παραγόντων
Οι συνιστώμενες δόσεις της rHuEPO
είναι 150 IU/Kg υποδορίως τρεις φορές
την εβδομάδα (tiw)74,75. Oι μικρότερες δό‐
σεις παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό α‐
νταπόκρισης ή απαιτείται μεγαλύτερο
διάστημα θεραπείας για την επίτευξη
ανταπόκρισης όπως προκύπτει από με‐
λέτες σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλω‐
μα ή λέμφωμα μη Hodgkin΄s76,77. Για
πρακτικούς λόγους, οι δόσεις της
rHuΕΡΟ μπορούν να στρογγυλοποιη‐
θούν. Για ασθενείς με βάρος μεταξύ 60
και 75 kg είναι επαρκής η δόση των
10.000 IU tiw ενώ μεταξύ 75 και 90 kg
12.500 IU t.i.w και άνω των 90 kg 15.000 U
tiw. Η υποδόρια χορήγηση είναι περισ‐
σότερο αποτελεσματική σε σχέση με την
ενδοφλέβια λόγω της παρατεταμένης
διατήρησης των επιπέδων της ΕΡΟ στο

αίμα, πράγμα που φαίνεται από το γε‐
γονός ότι χρειάζονται υποδόριες δόσεις
κατά 20‐50% χαμηλότερες από αυτές
που χορηγούνται στην ενδοφλέβια χο‐
ρήγηση για την επίτευξη του ίδιου απο‐
τελέσματος.
Η τρισεβδομαδιαία χορήγηση χρησι‐
μοποιείται ακόμη και ιδιαίτερα στην Ευ‐
ρώπη. Σχετικά προσφάτως, έχουν έλθει
στο προσκήνιο νέα θεραπευτικά σχήμα‐
τα που συνιστούν χορήγηση της rHuEPO
μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, χορηγεί‐
ται η rHuEPO σε δόση 40.000 IU εβδομα‐
διαίως με βάση μία μη τυχαιοποιημένη
μελέτη σε αναιμικούς καρκινοπαθείς
που λάμβαναν χημειοθεραπεία50. Επί‐
σης, η rHuEPO‐β χορηγείται σε δόση
30.000 IU εβδομαδιαίως με βάση μία τυ‐
χαιοποιημένη μελέτη σε αναιμικούς με
λεμφουπερπλαστικές κακοήθειες78.
Η darbepoetin‐α χορηγείται στη δόση
των 2,25 μg/kg εβδομαδιαίως, ενώ προ‐
σφάτως έχουν προκύψει σχήματα χορή‐
γησης κάθε δύο, τρεις ή τέσσερις εβδο‐
μάδες, που επιτρέπουν το συγχρονισμό
της χορήγησης της darbepoetin με τη χο‐
ρήγηση διαφορετικής διαρκείας χημειο‐
θεραπευτικών κύκλων79,80. Η αποτελε‐
σματικότητα της darbepoetin‐α επεκτεί‐
νεται και σε αναιμικούς καρκινοπαθείς
που δεν λαμβάνουν χημειοθεραπεία81.
Μάλιστα στην ομάδα αυτή των ασθενών
οι ανταποκρίσεις στην αύξηση της Hb
φαίνεται ότι είναι ταχύτερες.
Στους ασθενείς που λαμβάνουν χη‐
μειοθεραπεία η χορήγηση των ερυθρο‐
ποιητικών παραγόντων πρέπει να συνε‐
χίζεται μέχρι το τέλος των χημειοθερα‐
πευτικών κύκλων. Εάν δεν παρατηρηθεί
ανταπόκριση (δηλαδή αύξηση της
Hb<0,5 g/dl) εντός 6 εβδομάδων από τη
χορήγηση του αυξητικού παράγοντα δεν
θεωρείται ότι είναι πιθανό ότι οι ασθε‐
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νείς θα έχουν όφελος από τη συνέχιση
της θεραπείας με ερυθροποιητίνη. Η χο‐
ρήγηση των ερυθροποιητικών παραγό‐
ντων συνεχίζεται μέχρι το επίπεδο της
Hb φθάσει τα κατώτερα φυσιολογικά
όρια (δηλαδή Hb=12‐13g/dl), πράγμα που
εξασφαλίζει την επιτυχία των δύο κύ‐
ριων θεραπευτικών σκοπών της χορή‐
γησης των ερυθροποιητικών παραγό‐
ντων δηλ. της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής και την αποφυγή μεταγγίσεων. Η
χορήγηση συνεχίζεται με τη μικρότερη
αποτελεσματική δόση συντήρησης.
Συμπληρωματική χορήγηση σιδήρου
πρέπει να δίδεται όταν υπάρχουν ση‐
μεία λειτουργικής έλλειψης σιδήρου
(που καθορίζεται σαν κορεσμός Hb<15%
ή αριθμός υπόχρωμων ερυθρών αιμο‐
σφαιρίων>10%) αλλά θα πρέπει να δια‐
κόπτεται όταν το ποσοστό των υπόχρω‐
μων ερυθρών επανέρχεται στο φυσιολο‐
γικό82.
γ) Παρενέργειες της θεραπείας με ερυ‐
θροποιητικούς παράγοντες.
Η rHuEPO χορηγούμενη στην αναιμία
του καρκίνου είναι καλώς ανεκτή και
μόνο ελάχιστοι ασθενείς διακόπτουν τη
θεραπεία λόγω κάποιας παρενέργειας.
Αναφέρεται πολύ σπανίως υπέρταση
και κεφαλαλγία και μόνο στην τρισε‐
βδομαδιαία χορήγηση της rHuEPO στη
δόση των 150 IU. Tελευταία με βάση με‐
ρικές μελέτες διαπιστώθηκε ένας ελα‐
φρώς αυξημένος κίνδυνος θρόμβωσης
(δηλαδή 1,5‐2 φορές σε σύγκριση με pla‐
cebo) και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να
χορηγείται rHuEPO όταν τα επίπεδα της
Hb είναι άνω των 13 g/dl83‐85. Σε αναιμι‐
κούς καρκινοπαθείς υπό χημειοθερα‐
πεία, που έλαβαν darbepoetin‐α η συ‐
χνότητα των θρομβοτικών επεισοδίων
ήταν 6% ενώ σε ασθενείς που έλαβαν
placebo, 4%. H ανάπτυξη αντι‐ΕΡΟ αντι‐

σωμάτων σε συνδυασμό με απλασία της
ερυθράς σειράς (PRCA) που παρατηρή‐
θηκε σε ασθενείς με αναιμία χρόνιας
νεφρικής ανεπάρκειας που έλαβαν θε‐
ραπεία με rHuEPO‐α δεν παρατηρήθη‐
καν μέχρι τώρα σε αναιμικούς καρκινο‐
παθείς που έλαβαν θεραπεία με
rHuEPO ή darbepoetin‐α86.
δ) Οι οδηγίες της EORTC για τη χρήση
των ερυθροποιητικών παραγόντων
στους αναιμικούς καρκινοπαθείς
Η ομάδα εργασίας της EORTC (Euro‐
pean Organisation for Research and
Treatment of Cancer) εξέδωσε τον Ιούλιο
του 2004 οδηγίες για τη χρήση των αιμο‐
ποιητικών παραγόντων που εκτίθενται
στη συνέχεια ελαφρά διασκευασμένες39.
Η αναιμία απαντάται συχνά στους
καρκινοπαθείς και πρέπει να διερευνά‐
ται και να αξιολογείται με προσοχή. Συ‐
νυπάρχουσες άλλες αιτίες αναιμίας ό‐
πως σιδηροπενία, αιμορραγία, διατροφι‐
κά προβλήματα ή αιμόλυση πρέπει να
διορθώνονται πριν την έναρξη της θε‐
ραπείας με ερυθροποιητικούς παράγο‐
ντες. Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν ε‐
νήλικες καρκινοπαθείς με συμπαγείς
όγκους ή αιματολογικές κακοήθειες.
1. Σε καρκινοπαθείς που λαμβάνουν
χημειοθεραπεία και /ή ακτινοθεραπεία
η θεραπεία με ερυθροποιητικούς παρά‐
γοντες πρέπει να αρχίζει με επίπεδα Hb
90‐110 g/l με συνεκτίμηση των συμπτω‐
μάτων που προέρχονται από την αναι‐
μία.
2. Σε αναιμικούς καρκινοπαθείς που
δεν υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
και/ή ακτινοθεραπεία, η θεραπεία με
ερυθροποιητικούς παράγοντες πρέπει
να αρχίζει με επίπεδα Hb90—110 g/l με
συνεκτίμηση των συμπτωμάτων που
προέρχονται από την αναιμία.
3. Οι ερυθροποιητικοί παράγοντες
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασυ‐
μπτωματικούς, αναιμικούς ασθενείς με
επίπεδα Hb 90‐110 g/l για την πρόληψη
περαιτέρω πτώσης της Hb με συνεκτί‐
μηση των ιδιαίτερων παραγόντων (π.χ.
τύπος και ένταση της χημειοθεραπείας,
αρχική τιμή Hb).
4. Σε αναιμικούς ασθενείς που ήδη
λαμβάνουν μεταγγίσεις, μπορεί να προ‐
στεθεί και η θεραπεία με ερυθροποιητι‐
κούς παράγοντες.
5. Δεν πρέπει να γίνεται χρήση των
ερυθροποιητικών παραγόντων σε προ‐
φυλακτική βάση για την πρόληψη της
αναιμίας σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε χημειοθεραπεία και/ή ακτινοθερα‐
πεία και έχουν φυσιολογικές τιμές Hb
στην αρχή της θεραπείας.
6. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν τα ί‐
δια οφέλη με τους νεώτερους ασθενείς
από την θεραπεία με τους ερυθροποιη‐
τικούς παράγοντες.
7. Ο στόχος της θεραπείας πρέπει να
είναι η τιμή της Hb 120‐130g/l.
8. Οι δύο μείζονες σκοποί της θεραπεί‐
ας με τους ερυθροποιητικούς παράγο‐
ντες είναι η βελτίωση της ποιότητας ζω‐
ής και η πρόληψη των μεταγγίσεων
9. Δεν πρέπει να χορηγούνται οι ερυ‐
θροποιητικοί παράγοντες με σκοπό την
αύξηση της επιβίωσης ή της ανταπόκρι‐
σης στην αντικαρκινική θεραπεία διότι
δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρί‐
ζουν αυτή την επιλογή.
10. Πάντως η απόφαση για αύξηση της
χορηγούμενης δόσης πρέπει να εξατο‐
μικεύεται. Η θεραπεία πρέπει να συνε‐
χίζεται όσο τα επίπεδα της Hb παραμέ‐
νουν ≤120 – 130 g/l και υπάρχει βελτίωση
των συμπτωμάτων της αναιμίας. Στους
ασθενείς που επιτεύχθηκε ο στόχος των
120‐130 g/l πρέπει να χορηγείται η μι‐
κρότερη αποτελεσματική δόση συντή‐

ρησης στη συνέχεια.
11. Παρά τη συχνή χρήση της epoetin‐α
εβδομαδιαίως στη δόση των 40.000 IU
υπάρχουν μόνο περιορισμένα δεδομένα
που να στηρίζουν αυτό το δοσολογικό
σχήμα. Η εβδομαδιαία χορήγηση της
epoetin‐β (30.000 ΙU) έχει αποδειχθεί
δραστική σε ασθενείς με μη μυελογενείς
αιματολογικές κακοήθειες. Το εβδομα‐
διαίο σχήμα με darbepoetin‐a (2,25 μg/kg)
μπορεί να χορηγείται λόγω των επαρ‐
κών δεδομένων που το στηρίζουν. Προς
το παρόν η χρήση της darbepoetin‐α κά‐
θε δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες δεν
έχει επαρκή υποστήριξη από τα μέχρι
τώρα δεδομένα.
12. Η χρήση υψηλότερων αρχικών δό‐
σεων ερυθροποιητικών παραγόντων δεν
μπορεί προς το παρόν να υποστηριχθεί
σαν καθιερωμένη τακτική με τις EPO‐α
και ΕΡΟ‐β αλλά για τη darbepoetin‐α
υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία προς
αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται
περισσότερες μελέτες.
13. Δεν υπάρχουν προβλεπτικοί παρά‐
γοντες της ανταπόκρισης των ερυθρο‐
ποιητικών παραγόντων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή
πρακτική. Μόνο τα χαμηλά επίπεδα
ΕΡΟ του ορού (σε ορισμένες αιματολογι‐
κές κακοήθειες) είναι ο μόνος προβλε‐
πτικός παράγοντας με κάποια αξία.
14. Για τους ασθενείς που υποβάλλο‐
νται σε αυτόλογο μεταμόσχευση αιμο‐
ποιητικών προγονικών κυττάρων δεν
υπάρχουν μέχρι τώρα επαρκή δεδομένα
που να υποστηρίζουν τη χορήγηση των
αιμοποιητικών παραγόντων.
15. Το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς
που υποβάλλονται σε αλλογενή μετα‐
μόσχευση αιμοποιητικών προγονικών
κυττάρων.
16. Ο φόβος δημιουργίας αντί‐ΕΡΟ α‐
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ντισωμάτων σε συνδυασμό με απλασία
της ερυθράς σειράς (PRCA) δεν πρέπει
να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα
χορήγησης ερυθροποιητικών παραγό‐
ντων σε αναιμικούς καρκινοπαθείς.
17. Τα υπάρχοντα δεδομένα της χρήσης
των ερυθροποιητικών παραγόντων δεί‐
χνουν ένα ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο
θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Σε κάθε
περίπτωση όμως ο κίνδυνος αυτός πρέ‐
πει να συσχετίζεται με την τιμή της Hb
που επιθυμούμε να επιτύχουμε.

11.

12.

13.
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