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τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω. 
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υποδείξεις συνεισέφερε καταλυτικά στη δόμηση και συγγραφή της μελέτης. Επίσης, την ευχαριστώ 
για τη δυνατότητα που μου έδωσε, την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και τις πολύτιμες 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

9 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
ΑΚΘ: Ακτινοθεραπεία 
ΧΑΠ: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 
ΧΜΘ: Χημειοθεραπεία 
ALL: Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (acute lymphoblastic leukemia) 
AML: Οξεία μυελογενής λευχαιμία (acute myeloid leukemia)  
ANC: Απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων (absolute neutrophil count) 
ASCO: Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (American Society of Clinical Oncology) 
bd: Χορήγηση φαρμάκου κάθε 12 ώρες (every 12 hours) 
BSA: Επιφάνεια σώματος (body surface area) 
Ca: Καρκίνος 
CI: Διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval) 
d: Hμέρα (day) 
DD: Χορήγηση χημειοθεραπείας σε πιο συχνά χρονικά διαστήματα (dose dense) 
DI: Χορήγηση χημειοθεραπείας σε υψηλή σχετικά δόση (dose intense) 
DNA: Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (deoxyribonucleic acid) 
FN: Εμπύρετη ουδετεροπενία (febrile neutropenia) 
G-CSF: Διεγερτικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony stimulating 
factor) 
G-CSFR: Υποδοχέας του διεγερτικού παράγοντα αποικιών κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony-
stimulating factor receptor)  
GM-CSF: Διεγερτικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (granulocyte 
macrophage colony stimulating factor) 
CDC: Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control and Prevention) 
EORTC: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (European Organization 
for Research and Treatment of Cancer) 
ESMO: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ιατρικής Ογκολογίας (European Society of Clinical Oncology) 
FDA: Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration) 
g: γραμμάριο (gram) 
IATG: Διεθνής Ομάδα Αντιμικροβιακής Θεραπείας (International Antimicrobial Therapy Group) 
ICER: Αυξητικός λόγος κόστους-αποτελεσματικότητας (incremental cost-effectiveness ratio) 
IDSA: Αμερικάνικη Εταιρεία Λοιμώξεων (Infectious Diseases Society of America) 
IL: Ιντερλευκίνη (Interleukin) 
inj: Ενέσιμο (injection) 
iv: Ενδοφλέβια χορήγηση (intravenous) 
MASCC: Πολυεθνική Εταιρεία Υποστηρικτικής Θεραπείας στον Καρκίνο (Multinational 
Association for Supportive Care in Cancer) 
MDS: Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (myelodysplastic syndrome) 
mg: μικρογραμμάριο (milligram) 
NCCN: Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό Δίκτυο (National Comprehensive Cancer Network) 
NCI CTC: Κοινά Κριτήρια Τοξικότητας Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Η.Π.Α. (National 
Cancer Institute Common Toxicity Criteria) 
NHL: Μη Hodgkin λέμφωμα (non-Hodgkin lymphoma) 
NICE: Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (National Institute for Health and 
Clinical Excellence)  
NSCLC: Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (non-small cell lung cancer) 
od: Χορήγηση φαρμάκου 1 φορά την ημέρα (once daily) 
qds:  Χορήγηση φαρμάκου 4 φορές την ημέρα (four times a day) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_myeloid_leukemia�
http://en.wikipedia.org/wiki/Granulocyte_colony-stimulating_factor_receptor�
http://en.wikipedia.org/wiki/Granulocyte_colony-stimulating_factor_receptor�


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
 

10 

RNA: Ριβονουκλεϊκό οξύ (ribonucleic acid) 
sc: Υποδόρια χορήγηση (subcutaneous) 
SCLC: Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (small cell lung cancer) 
tds: Χορήγηση φαρμάκου 3 φορές την ημέρα (three times a day) 
ΤMP-SMZ: τριμεθοπρίμη- σουλφαμεθοξαζόλη 
WBC: Λευκά αιμοσφαίρια (white blood cells) 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1.1.Γενικά για τον καρκίνο  
Την ύπαρξη του καρκίνου ως ανθρώπινη νόσο μαρτυρούν ιερογλυφικά κείμενα των Αιγυπτίων, 

καθώς και αυτοψίες που έγιναν σε μούμιες που έπασχαν από καρκίνο των οστών. Στην εποχή του 
Ιπποκράτη (4ος π.Χ. αιώνας) αρκετοί τύποι καρκίνου ήταν γνωστοί, ευδιάκριτοι και αναγνωρίσιμοι. 
Υποστηρίζεται ότι πρώτος ο Ιπποκράτης ανακάλυψε και έδωσε στην πάθηση του καρκίνου το 
όνομα της. Χρησιμοποίησε τους όρους «καρκίνος» και «καρκίνωμα» για να περιγράψει διάφορους 
όγκους που εμφάνιζαν έλκη και διογκώσεις, εσωτερικά ή εξωτερικά, αφού παρομοίασε τον όγκο 
που προκαλεί ο καρκίνος με την εικόνα του κάβουρα (καρκίνου).Τα βήματα του Ιπποκράτη 
ακολούθησε ο Γαληνός που προσπάθησε να εκβαθύνει περισσότερο στους όγκους ως ιστούς που 
έχουν ξεπεράσει τη φύσης τους, υπονοώντας ότι οι όγκοι προέρχονται από εκτροπές ανάπτυξης 
και λειτουργίας των φυσιολογικών ιστών. Σήμερα είναι γνωστό ότι ο καρκίνος μπορεί να 
αναπτυχθεί σε όλους σχεδόν τους πολυκύτταρους οργανισμούς και ιδιαίτερα στα θηλαστικά και 
στον άνθρωπο και ορίζεται ως η υπερβολική, χωρίς προγραμματισμό, ανάπτυξη κυττάρων του 
οργανισμού με αποτέλεσμα τη δημιουργία όγκων σε διάφορα σημεία του σώματος.  

Οργανικά ο καρκίνος είναι μία ασθένεια των κυττάρων. Κάθε κύτταρο στο σώμα έχει τη 
δυνατότητα να εξελιχθεί σε καρκινικό κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. Φυσιολογικά, τα 
κύτταρα ενός οργανισμού αναπτύσσονται με ένα συγκεκριμένο ρυθμό έτσι ώστε να αντικαταστήσουν 
αυτά που πεθαίνουν. Όταν κάτι πάει λάθος, το κύτταρο με τη βλάβη, είτε την επιδιορθώνει ή 
νεκρώνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται απόπτωση. Κάποιες φορές όμως ο κυτταρικός 
κύκλος μπορεί να στρεβλώσει. Το αποτέλεσμα είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των 
κυττάρων. Σε κάποιες μορφές κυττάρων η αναγνώριση των μεταλλαγμένων κυττάρων και η 
καταστροφή τους από το ανοσοποιητικό σύστημα σταματούν τον πολλαπλασιασμό τους. Για τα 
κύτταρα όμως που διαφεύγουν ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός συνεχίζεται. Χωρίς κάποιο σήμα 
που θα σταματήσει την ανάπτυξη και διαίρεση τους, προοδευτικά δισεκατομμύρια από αντίγραφα 
του αρχικού κυττάρου που παρουσίασε τη βλάβη συσσωρεύονται για να σχηματίσουν μία μάζα 
καρκινωματώδους ιστού που ονομάζεται όγκος.  

Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες μετά τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα1

 

. Παρά την πρόοδο που σημειώνεται στην έρευνα και τη θεραπεία της 
ασθένειας αυτής, ο καρκίνος παραμένει σοβαρή μάστιγα για την υγεία και εάν δεν θεραπευθεί 
μπορεί τελικά να επιφέρει το θάνατο. Τα τελευταία χρόνια η επιβίωση των ασθενών με καρκίνο 
έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι περισσότεροι καρκίνοι μπορούν να θεραπευθούν, ειδικά εάν η 
θεραπεία αρχίσει νωρίς. 

 

1.2. Μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου 
Για πολλά χρόνια οι 3 βασικές μέθοδοι αντικαρκινικής θεραπείας παρέμεναν η χειρουργική, η 

ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) και η χημειοθεραπεία (ΧΜΘ). Σήμερα προστίθεται η βιολογική θεραπεία, η 
οποία ενεργοποιεί και κατευθύνει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να καταπολεμήσει την 
ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, καθώς και η ορμονοθεραπεία για τους ορμονοευαίσθητους 
όγκους.  
 

1.2.1. Χειρουργική θεραπεία του καρκίνου 
Το χειρουργείο είναι η παλαιότερη θεραπευτική μέθοδος. Παίζει ένα ρόλο κλειδί στην 

διάγνωση και στην σταδιοποίηση του καρκίνου, αλλά αποτελεί μόνο τοπική θεραπεία αφού μπορεί 
να θεραπεύσει ένα μεμονωμένο τμήμα του σώματος, εκεί όπου γίνεται η επέμβαση. Για το λόγο 
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αυτό, το χειρουργείο δεν προσφέρεται πάντα στους ασθενείς ως μονοθεραπεία ειδικά στις 
περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και σε άλλα μέρη του σώματος. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με καρκίνο θα υποβληθούν σε κάποιο είδος εγχείρησης. 

Ο σκοπός κάθε εγχείρησης μπορεί να ποικίλλει. Μπορεί να γίνει για να εξακριβωθεί αν 
κάποιος όγκος είναι κακοήθης, για να αφαιρεθεί ένας καρκινικός όγκος ή για να εξακριβωθεί η 
εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων σε άλλα μέρη του σώματος. Όταν δεν είναι δυνατό να 
αφαιρεθεί όλος ο καρκινικός όγκος, μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαδικασία μείωσης του όγκου 
για να γίνει η χημειοθεραπεία ή η ακτινοθεραπεία πιο αποτελεσματική. Σε περίπτωση που είναι 
εφικτό να αφαιρεθεί με ασφάλεια ο όγκος και να μην παραμείνουν καρκινικά υπολείμματα, μπορεί να 
επιτευχθεί πλήρης ίαση.  
 

1.2.2. Ακτινοθεραπεία 
Η ακτινοθεραπεία είναι η πρώτη μη χειρουργική θεραπευτική μέθοδος κατά του καρκίνου και 

αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα κατά του καρκίνου. Είναι τοπική θεραπεία και βασίζεται στη 
χορήγηση υψηλών δόσεων ενέργειας σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, με σκοπό η 
ιονίζουσα ακτινοβολία που χορηγείται στα κύτταρα να καταστρέψει τη γενετική δομή (DNA) των 
κυττάρων του όγκου στον πυρήνα τους με αποτέλεσμα να προκαλέσει το θάνατο τους, χωρίς όμως 
να προκαλέσει βλάβες στους περιβάλλοντες, γειτονικούς με τον όγκο, φυσιολογικούς ιστούς.  

Στόχος της ακτινοθεραπείας είναι η σμίκρυνση ή η εξαφάνιση του όγκου. Όταν η 
ακτινοθεραπεία χρησιμοποιηθεί για να μειώσει το μέγεθος των κακοηθών όγκων και σε μερικές 
περιπτώσεις να τους εξουδετερώσει πλήρως, ονομάζεται ριζική ακτινοθεραπεία. Η ακτινοθεραπεία 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση από τους πόνους που προκαλεί ο καρκίνος ή 
οι μεταστάσεις του στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ελπίδα ίασης από καρκίνο όταν άλλες 
θεραπείες δεν μπορούν να χορηγηθούν ή όταν αυτές έχουν αποτύχει (ανακουφιστική 
ακτινοθεραπεία). Ως μονοθεραπεία, μπορεί να είναι επαρκής θεραπεία για μερικές μορφές 
εντοπισμένων καρκίνων ή να αποτελεί μέρος θεραπευτικού σχήματος συνδυασμού μορφών 
αντικαρκινικής θεραπείας. Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας χρησιμοποιείται 
στη θεραπεία κατά του καρκίνου με στόχο τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων ίασης του ασθενούς. 
Η μείωση του μεγέθους ενός καρκίνου που πετυχαίνει η ακτινοθεραπεία μπορεί να επιτρέπει τη 
χειρουργική του αφαίρεση που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να γίνει. 

Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοθεραπείας, η εξωτερική και η εσωτερική. Η εξωτερική 
ακτινοθεραπεία βασίζεται στη χορήγηση δέσμης ακτινών ψηλής ενέργειας με ακρίβεια, απευθείας 
στον όγκο, από ειδικό μηχάνημα το οποίο βρίσκεται σε ορισμένη απόσταση από το σώμα. Για την 
εξωτερική ακτινοθεραπεία υπάρχουν επίσης οι πηγές κοβαλτίου που είναι παλαιότερης 
τεχνολογίας και έχουν διαφορετικές ενδείξεις. Η εξωτερική ακτινοθεραπεία χορηγείται σε μικρές 
δόσεις κάθε μέρα για περίοδο μερικών εβδομάδων ανάλογα με την περίπτωση.  Η εσωτερική 
ακτινοθεραπεία, που αποκαλείται επίσης βραχυθεραπεία, γίνεται με την τοποθέτηση μικρών 
ποσοτήτων ραδιενεργού υλικού στους ιστούς στους οποίους έχει αναπτυχθεί ο καρκίνος. Τα 
στερεά ραδιενεργά ισότοπα μπορούν να τοποθετηθούν εντός του ιστού του καρκίνου (ενδοϊστική 
εφαρμογή), όπως στον καρκίνο του προστάτη ή μέσα σε κοιλότητες οργάνων που παρουσιάζουν 
καρκίνο, όπως η μήτρα (ενδοκοιλοτική εφαρμογή). Σήμερα στη βραχυθεραπεία 
χρησιμοποιούνται κυρίως ραδιενεργές παλλάδιο, ιρίδιο, ιώδιο 125, φωσφόρο και άλλα. Με τη 
βραχυθεραπεία ο θεραπευτής καταφέρνει να χορηγήσει υψηλή δόση ακτινοβολίας σε ολόκληρη την 
καρκινική μάζα χωρίς να επηρεάζει τους γειτονικούς ιστούς.  

Η ακτινοθεραπεία συνήθως δρα καλύτερα στα κύτταρα που διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται 
γρήγορα. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν την τάση να πολλαπλασιάζονται γρήγορα 
και ανεξέλεγκτα, και έτσι η ακτινοβολία σκοτώνει αυτά τα κύτταρα, αλλά επηρεάζει επίσης και τα 
κύτταρα φυσιολογικών ιστών που πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Τα υγιή κύτταρα όταν υποβάλλονται 
σε ακτινοθεραπεία έχουν περισσότερες δυνατότητες επιδιόρθωσης των μη θανατηφόρων βλαβών 
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που υφίστανται σε σύγκριση με τα καρκινικά κύτταρα και αυτή ακριβώς τη διαφορά εκμεταλλεύεται 
η ακτινοθεραπεία. Για να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση της υψηλής ενέργειας στα υγιή κύτταρα 
όργανα και ιστούς, η ακτινοθεραπεία χορηγείται εστιασμένη στην περιοχή που υπάρχει ο καρκίνος 
ή οι μεταστάσεις του.  

Οι επιπλοκές της ακτινοθεραπείας μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες. 
Οι βραχυπρόθεσμες επιπλοκές περιλαμβάνουν την οξεία αντίδραση που εμφανίζεται κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας, και στις αμέσως επόμενες εβδομάδες ή μήνες μετά την ακτινοθεραπεία. 
Οι παρενέργειες συνήθως είναι ήπιες αλλά ορισμένες φορές μπορεί να είναι πιο έντονες, κάτι που 
εξαρτάται από την ένταση και τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Ναυτία, εμετός, κούραση, 
καταβολή, πόνος στο στήθος, συμπτώματα γρίπης, δυσκολία στη κατάποση είναι οι πιο συχνά 
παρατηρούμενες παρενέργειες. Επίσης, το δέρμα μπορεί να κοκκινίσει ή και να ξεφλουδίσει. 
Περιστασιακά στα σημεία εισόδου της ακτινοβολίας παρατηρείται απώλεια μικρού ποσοστού της 
τρίχας, αποκαθίσταται όμως μετά το τέλος των θεραπειών. Πολύ σημαντική, επίσης, είναι η 
καταστολή του μυελού των οστών που παρουσιάζεται με τη μείωση των λευκών και των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Μερικές φορές όταν η αντίδραση είναι σοβαρή, μπορεί να διακοπεί η αγωγή μέχρις 
ότου αποκατασταθεί η ανωμαλία. Όλα τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά μετά το πέρας των 
συνεδριών της ακτινοθεραπείας. Οι μακροπρόθεσμες επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν μετά από 
αρκετούς μήνες ή και χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. 
 
 

1.2.3. Βιολογική θεραπεία 
Οι βιολογικές θεραπείες, που χαρακτηρίζονται ως «έξυπνες βόμβες», κατευθύνονται σε 

ειδικούς στόχους στα καρκινικά κύτταρα, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα φυσιολογικά κύτταρα του 
οργανισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η θεραπεία γίνεται περισσότερο συγκεκριμένη, πιο ειδική και 
λιγότερο τοξική. Αποτελεί έναν σχετικά νέο τρόπο αντικαρκινικής θεραπείας.  

Η ανοσοθεραπεία αποτελεί τύπο θεραπείας που ενεργοποιεί και κατευθύνει το ανοσοποιητικό 
σύστημα του οργανισμού να καταπολεμήσει την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Μπορεί να 
γίνει μόνη της  ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες για τον καρκίνο. Σε σχετικές έρευνες, 
αποδείχθηκε ότι πλεονεκτεί σε αρκετά σημεία επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα διαδραματίζει 
ούτως ή άλλως ουσιαστικό ρόλο προστατεύοντας τον οργανισμό εναντίον του καρκίνου. Επιπλέον, 
το ανοσοποιητικό σύστημα συμβάλλει στην καταπολέμηση του όταν αυτός έχει ήδη αναπτυχθεί.  

Η βιολογική θεραπεία συνίσταται κυρίως με τη χρήση ειδικών πρωτεϊνών υψηλής καθαρότητας, 
κυρίως ιντερφερόνης και ιντερλευκίνης-2, για να ενεργοποιηθεί το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτές 
οι πρωτεΐνες, που ονομάζονται «μετατροπείς βιολογικής αντίδρασης», αποτελούν την πλειονότητα 
των ανοσοθεραπευτικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ή μελετούνται σήμερα (πίνακας 1). 

 Οι παρενέργειες των μετατροπέων βιολογικής αντίδρασης μπορεί να είναι εξάνθημα ή πρήξιμο 
στο σημείο της ένεσης, συμπτώματα γρίπης και κόπωση. Οι αυξητικοί παράγοντες μπορεί να 
προκαλούν πόνο στα οστά, κόπωση, πυρετό και απώλεια όρεξης. Μυικοί πόνοι και πυρετός μπορεί 
να εμφανιστούν και μετά από ένα εμβόλιο καρκίνου. Τέλος, μερικοί μετατροπείς μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.  
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Πίνακας 1: Κυριότερα φάρμακα που συνιστούν τη βιολογική θεραπεία 

 
Κατηγορία Φάρμακο Μηχανισμός δράσης Τύπος καρκίνου 

Ιντερφερόνες 
 

ιντερφερόνη-α μπορεί να εμποδίζουν απευθείας τα καρκινικά 
κύτταρα ή μπορεί να διεγείρουν άλλα κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος, για να βοηθήσουν στη 
μάχη 

λευχαιμία τριχωτών κυττάρων, 
μελανώματα, χρόνια μυελογενής 
λευχαιμία, σάρκωμα Kaposi που 
σχετίζεται με το AIDS 

Ιντερλευκίνες 
 

ιντερλευκίνη-2 διεγείρει άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος που μπορούν να καταστρέψουν 
καρκινικά κύτταρα 

μεταστατικός καρκίνος των 
νεφρών, μεταστατικό μελάνωμα 

Αιμοποιητικοί 
αυξητικοί 
παράγοντες 

Φιλγραστίμη, 
λενογραστίμη, 
πεγφιλγραστίμη 

διευκολύνουν την παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων  

Μονοκλωνικά 
αντισώματα 

Ριτουξιμάμπη, 
τραστουζουμάμπη, 
μπεβασιζουμάμπη  

Ενώνονται με τα κύτταρα του όγκου και μπορούν 
είτε να αντιδράσουν με αυτά τα καρκινικά κύτταρα ή 
να χρησιμοποιηθούν, για να μεταφέρουν 
αντικαρκινικά φάρμακα ή ακτινοβολία 

θεραπεία του υποτροπιάζοντος 
μη Hodgkin λεμφώματος Β 
κυττάρων (Ριτουξιμάμπη), 
μεταστατικό καρκίνο του μαστού 
(τραστουζουμάμπη), 
μεταστατικό καρκίνωμα του 
παχέος εντέρου ή του ορθού, 
μαστού, πνεύμονος 
(μπεβασιζουμάμπη) 

Εμβόλια  ενεργοποίηση αμυντικών μηχανισμών του ίδιου του 
οργανισμού εναντίον των καρκινικών κυττάρων (π.χ. 
με τη δημιουργία αντισωμάτων, με τη στόχευση 
πρωτεϊνών που υπάρχουν στην επιφάνεια των 
καρκινικών κυττάρων, με την ενεργοποίηση των 
λευκών αιμοσφαιρίων ή άλλων αμυντικών κυττάρων) 

 

 
   
 

1.2.4. Ορμονοθεραπεία 
Η χρήση ορμονοθεραπείας για την αντιμετώπιση του καρκίνου βασίζεται στην παρατήρηση ότι 

στην επιφάνεια ορισμένων καρκινικών κυττάρων υπάρχουν υποδοχείς συγκεκριμένων ορμονών οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους. Οι όγκοι που εξαρτώνται από ορμόνες για να 
αναπτυχθούν λέγονται ορμονοεξαρτώμενοι. Έτσι η ορμονοθεραπεία είναι μια αντικαρκινική 
θεραπεία που εμποδίζει την παραγωγή συγκεκριμένων ορμονών στον οργανισμό, δεσμεύοντας τους 
ορμονικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων ή υποκαθιστώντας τις φυσικές 
ορμόνες με χημικώς όμοιές τους, τις οποίες όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καρκινικά 
κύτταρα δυσχεραίνοντας έτσι την ανάπτυξη τους.  

Οι ορμόνες που χορηγούνται για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι πολλές και ποικίλες και 
φαίνονται στον πίνακα 2. Οι διαφορετικές ομάδες ορμονοθεραπείας ταξινομούνται ανάλογα με τη 
δράση ή/και τον τύπο της ορμόνης που επηρεάζουν. Μερικά από τα ορμονικά φάρμακα είναι ειδικά 
παρασκευασμένα για τον καρκίνο ενώ άλλα έχουν πολλές άλλες, μη ογκολογικές χρήσεις. Κάποιες 
από αυτές τις θεραπείες ενέχουν μελλοντικούς κινδύνους, όπως την ανάπτυξη κάποιου 
δευτεροπαθούς όγκου γι' αυτό και μετά την θεραπεία υπάρχει παρακολούθηση του ασθενούς σε 
τακτά διαστήματα για την πρόληψη αυτού του ενδεχόμενου. 
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Πίνακας 2: Ορμόνες που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση του καρκίνου 

 
Κατηγορία Φάρμακο Μηχανισμός δράσης Τύπος καρκίνου 

Αναστολείς 
επινεφριδιακών 
στεροειδών 
 

Μιτοτάνη εμποδίζουν τη παραγωγή των 
κορτικοστεροειδών, ο οργανισμός δεν 
δέχεται το σήμα που χρειάζεται για 
την παραγωγή άλλων ορμονών όπως 
τα οιστρογόνα, τα ανδρογόνα κ.ά. 

καρκίνος επινεφριδίων 

Ανδρογόνα 
 

Φλουοξυμεστερόνη, 
τεστολακτόνη, 
τεστοστερόνη 

αντικρούουν τη δράση των 
οιστρογόνων και έτσι να επιβραδύνουν 
την ανάπτυξή του καρκίνου 

καρκίνος του μαστού  

Αντιανδρογόνα 
 

βικαλουταμίδη, 
φλουταμίδη, νιλουταμίδη, 
κυπροτερόνη 

εμποδίζουν τη δράση της 
τεστοστερόνης 

καρκίνος του προστάτη 

Οιστρογόνα 
 

διαιθυλστιλβεστρόλη, 
εστραδιόλη, πρεμαρίνη, 
φωσφεστρόλη, 
εστραμουστίνη 

αντικρούει τη δράση των ανδρογόνων καρκίνο του προστάτη 

Αντιοιστρογόνα 
 

Ταμοξιφαίνη, τορεμιφαίνη, 
φουλβεστράντη  

εμποδίζουν την ορμόνη του γυναικείου 
φύλου, τα οιστρογόνα, να εισέλθουν 
στα καρκινικά κύτταρα, με συνέπεια 
αυτά να μην μπορούν να αναπτυχθούν 
και να πεθαίνουν 

καρκίνος του μαστού, καρκίνος 
του μαστού και του προστάτη 
(τορεμιφαίνη) 

Ρυθμιστές του 
SERM 

Ραλοξιφαίνη δρουν ως οιστρογόνα σε ορισμένα 
όργανα και ως αντιοιστρογόνα σε 
ορισμένα άλλα 

καρκίνος του μαστού, καρκίνος 
της μήτρας 

Αναστολείς της 
αρωματάσης 
 

αναστραζόλη, εξεμεστάνη, 
λετροζόλη, φορμεστάνη 

Δεσμεύουν ένα ένζυμο που λέγεται 
αρωματάση και χρησιμοποιείται για να 
μετατρέψει τα ανδρογόνα σε 
οιστρογόνα. Όταν δεν υπάρχουν στο 
σώμα οιστρογόνα, οι καρκινικοί όγκοι 
του μαστού εξαρτώνται από την 
αρωματάση για να αναπτυχθούν. 

καρκίνος του μαστού 

Ανταγωνιστές της 
LHRH 
 

Βουσερελίνη, γοσερελίνη, 
λευπρορελίνη, 
τριπτορελίνη 

Δρουν επηρεάζοντας την παραγωγή 
τεστοστερόνης στους άνδρες και την 
παραγωγή οιστρογόνων στις γυναίκες, 
με επακόλουθο να εμποδίζεται η 
ανάπτυξη ορμονοεξαρτώμενων 
καρκίνων 

καρκίνος του προστάτη, 
καρκίνος του προστάτη και του 
μαστού (γοσερελίνη) 

Προγεστερινοειδή 
ή προγεσταγόνα 
 

Μεδροξυπρογεστερόνη, 
μεγεστρόλη, 
υδροξυπρογεστερόνη 

δρουν εναντίον των οιστρογόνων καρκίνος ενδομητρίου, 
καρκίνος μαστού, καρκίνος 
νεφρού 
(Μεδροξυπρογεστερόνη), 
καρκίνος μαστού, καρκίνος 
ενδομητρίου (μεγεστρόλη), 
καρκίνος ενδομητρίου 
(υδροξυπρογεστερόνη) 

 

 

1.2.5. Χημειοθεραπεία 
Χημειοθεραπεία είναι η συστηματική χορήγηση φαρμάκων για την καταστροφή των καρκινικών 

κυττάρων. Ενώ η χειρουργική και η ακτινοθεραπεία εφαρμόζονται για να θεραπεύσουν καρκίνους 
που αναπτύσσονται σε ορισμένη περιοχή, η χημειοθεραπεία εφαρμόζεται γενικότερα για καρκίνους 
οι οποίοι διασπείρονται μέσω της αιματικής ροής ή του λεμφικού συστήματος σε πολλά σημεία του 
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σώματος, έχει δηλαδή συστηματική δράση. Στο παρελθόν η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείτο μόνο 
όταν η χειρουργική και η ακτινοθεραπεία ήταν ατελέσφορες. Σήμερα, όμως είναι η θεραπεία που 
προτιμάται για ορισμένες μορφές καρκίνου, συχνά δε εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις άλλες δυο, 
ιδιαίτερα για τους εντοπισμένους καρκίνους. 

Ο κατεξοχήν στόχος της χημειοθεραπείας είναι η ίαση, δηλαδή η μακροχρόνια επιβίωση χωρίς 
νόσο. Για την ίαση απαιτείται η εκρίζωση όλων των νεοπλασματικών κυττάρων. Αν η ίαση είναι 
αδύνατη τότε στόχος της αγωγής γίνεται η ανακούφιση του ασθενούς, η οποία του επιτρέπει να 
διατηρήσει ένα «φυσιολογικό» τρόπο ζωής. Η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί πριν από μια 
επέμβαση για να συρρικνώσει τον καρκίνο και να κάνει την επέμβαση πιο εύκολη ή πιο 
αποτελεσματική (προεγχειρητική χημειοθεραπεία). Πιο συχνά όμως, η χημειοθεραπεία 
χρησιμοποιείται μετά από μια επέμβαση για αφαίρεση του καρκίνου ακόμα κι αν δεν υπάρχουν 
σημεία ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί (επικουρική χημειοθεραπεία). Σε κάποια είδη καρκίνου, 
ιδιαίτερα του μαστού και του παχέος εντέρου, η επικουρική χημειοθεραπεία έχει δείξει ότι μειώνει 
τις πιθανότητες επανεμφάνισης του καρκίνου, ενώ τα άτομα με καρκίνο που κάνουν αυτή τη 
θεραπεία ζουν γενικά περισσότερο σε σχέση με αυτούς που δεν την κάνουν. Σε περιπτώσεις που ο 
καρκίνος δεν μπορεί να θεραπευτεί, η χημειοθεραπεία μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα και να 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής (παρηγορητική χημειοθεραπεία).  

Η χορήγηση της χημειοθεραπείας αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία. Κάθε ώση 
χημειοθεραπείας σκοτώνει ένα σταθερό ποσοστό κυττάρων ανάλογα με τον τρόπο που δρα. Για 
παράδειγμα, η διάγνωση της λευχαιμίας τίθεται συνήθως όταν υπάρχουν στο σώμα συνολικά 
περίπου 109 λευχαιμικά κύτταρα. Συνεπώς, αν η θεραπεία καταστρέψει το 99,99% των κυττάρων, 
τότε θα επιβιώσει το 0,001% των 109 κυττάρων. Σε αυτό το σημείο ο ασθενής είναι 
ασυμπτωματικός, δηλαδή βρίσκεται σε ύφεση, παρόλα αυτά χρειάζεται επιπρόσθετη θεραπεία για 
την πλήρη εξάλειψη του πληθυσμού των λευχαιμικών κυττάρων. Επιπρόσθετα, τα αντικαρκινικά 
φάρμακα είναι τοξίνες που συνιστούν θανάσιμη απειλή για τα κύτταρα και συνεπώς τα κύτταρα 
έχουν αναπτύξει περίτεχνους μηχανισμούς άμυνας για να προστατεύονται από αυτά 2

Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας μπορούν να χωριστούν σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με 
τον τρόπο δράσης τους, τη χημική δομή τους και τη σχέση τους με άλλα φάρμακα

. Αυτή η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα φάρμακα ελαχιστοποιείται με τη βραχυχρόνια, εντατική και 
διακεκομμένη θεραπεία με συνδυασμούς φαρμάκων. Τα μεσοδιαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ 
των ώσεων της χημειοθεραπείας δίνουν τη δυνατότητα στα κύτταρα του όγκου να αρχίσουν να 
πολλαπλασιάζονται εκ νέου. Είναι όμως απαραίτητα, γιατί εκτός από την μείωση του φαινομένου 
της ανάπτυξης ανθεκτικότητας που αναφέρθηκε πιο πάνω, επιτρέπουν σε ορισμένους 
φυσιολογικούς ιστούς που προσβάλλονται από τη χημειοθεραπεία και ελαττώνονται, να 
αποκατασταθούν στο φυσιολογικό. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται βαθμιαία ελάττωση του 
αριθμού της νεοπλασματικής μάζας, ώστε τελικά να επιτευχθεί η πλήρης εξαφάνιση του όγκου και 
η αδυναμία ανεύρεσης νόσου με κλινικοεργαστηριακά μέσα (πλήρης ύφεση). 

3

φαρμάκων είναι η L-ασπαραγινάση (ένζυμο), η βορτεζομίμπη (αναστολέας των πρωτεοσωμάτων), η 
λανκρεοτίδη και η οκτρεοτίδη (συνθετικά της σωματοστατίνης), η υδροξυκαρβαμίδη, η μιλτεφοσίνη, 
η μιτοσάνη και η θαλιδομίδη. 

. Σήμερα 
υπάρχουν τουλάχιστον 80 είδη διαφορετικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Τα κυριότερα 
φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα στη θεραπεία του καρκίνου, ο μηχανισμός δράσης τους και 
οι σημαντικότερες παρενέργειες που προκαλούν φαίνονται στον πίνακα 3. Υπάρχουν ορισμένα 
φάρμακα της χημειοθεραπείας τα οποία δρουν με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι τα προαναφερθέντα, 
και γι’ αυτό δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Παραδείγματα τέτοιων 

Η μεγαλύτερη επιτυχία της χημειοθεραπείας οφείλεται στην χορήγηση πολλών και όχι ενός 
φάρμακου. Συνήθως συνδυάζονται κυτταροτοξικές ουσίες που έχουν διαφορετικές τοξικές δράσεις 
και διαφορετικούς μοριακούς στόχους και μηχανισμούς δράσης. Τα πλεονεκτήματα των 
συνδυασμών φαρμάκων είναι: (1) επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή καταστροφή κυττάρων μέσα σε 
ανεκτά όρια τοξικότητας, (2) είναι αποτελεσματικοί εναντίον ενός ευρύτερου φάρματος κυτταρικών 
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κλώνων μέσα στον ετερογενή πληθυσμό του όγκου, και (3) μπορεί να επιβραδύνουν ή και να 
αποτρέψουν την εμφάνιση ανθεκτικών κυτταρικών κλώνων. 

 
 

 
Πίνακας 3: Κυριότερα φάρμακα χημειοθεραπείας που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του καρκίνου3 

 
Κατηγορία Φάρμακο Μηχανισμός δράσης Τύπος καρκίνου Παρενέργειες 

Αλκυλιούντες 
παράγοντες 

μουστάρδες: μεχλωραιθαμίνη, 
χλωραμβουκίλη, κυκλοφωσφαμίδη,  
ιφωσφαμίδη, μελφαλάνη. 
νιτροζοουρίες: στρεπτοζοτοκίνη, 
φοτεμουστίνη,  καρμουστίνη, σεμουστίνη, 
λομουστίνη. 
αλκυλοσουλφονικά άλατα: βουσουλφάνη. 
τριαζίνες: δακαρβαζίνη, τεμοζολαμίδη. 
αιθυλεναμίνες: 
θειοτέπα, εξαμεθυλμελαμίνη. 
πλατίνες : 
σισπλατίνη, καρβοπλατίνη, οξαλιπλατίνη. 

Προκαλούν αλκυλίωση, η 
οποία οδηγεί στο 
σχηματισμό χιαστών 
συνδέσεων στις έλικες του 
DNA ή/και σε απώλεια 
πουρινικών ομάδων 
διακοπή ελίκων του DNA. 

Οξεία + χρόνια 
λευχαιμία, 
λέμφωμα, νόσος 
του Hodgkin, 
πολλαπλούν 
μυέλωμα, 
σαρκώματα, 
καρκίνοι 
πνεύμονος, μαστού 
+ ωοθηκών 

Ναυτία, εμετός, σοβαρή 
καταστολή μυελού των 
οστών, εξαγγείωση 

Αντιμεταβολίτες 5-φθοριοουρακίλη, καπεσιταμπίνη, 6- 
μερκαπτοπουρίνη, 6-θειογουανίνη, 
μεθοτρεξάτη, ραλιτρεξέδη, γεμσιταμπίνη, 
τεγκαφούρη, 5-αζακυτιδίνη, κυταραβίνη, 
κλαδριβίνη, φλουδαραβίνη, πεντοστατίνη, 
πεμετρεξέδη 

Παρακολύουν την παροχή 
πουρινικών ή πυριμιδινικών 
νουκλεοτιδίων, είτε 
εμποδίζοντας τη σύνθεση 
τους, είτε συναγωνιζόμενοι 
με αυτές στη σύνθεση DNA 
ή RNA 

λευχαιμία, όγκοι 
του μαστού, 
ωοθηκών, 
εντέρων, άλλοι 
καρκίνοι 

Ναυτία, εμετός, διάρροια, 
καταστολή μυελού των 
οστών, ηπατοτοξικότητα (6- 
μερκαπτοπουρίνη, 
κυταραβίνη), εξελκώσεις 
στοματικού + ΓΕΣ 
βλεννογόνου, ανορεξία, 
σύνδρομο «χειρών-ποδών» 
(5-φθοριοουρακίλη) 

Αντιβιοτικά Ανθρακυκλίνες: ακλαρουβικίνη, 
δαουνορουβικίνη, δοξορουβικίνη, 
επιρουβικίνη και ιδαρουβικίνη,  
τα φάρμακα: ακτινομυκίνη-D, 
μπλεομυκίνη, μιτομυκίνη-C, μιτοξαντρόνη 

Αλληλεπιδρούν με το DNA 
και αποδιοργανώνουν τη 
λειτουργία του. 

περισσότερες 
μορφές καρκίνου 
μιτοξαντρόνη: 
καρκίνος προστάτη 
+ μαστού, λέμφωμα 
+ λευχαιμία 
 

Καταστολή μυελού των 
οστών, ναυτία, εμετός, 
διάρροια, στοματίτιδα, 
αλωπεκία, καρδιοτοξικότητα 
(δαουνορουβικίνη, 
δοξορουβικίνη), προσβολή 
πνεύμονα (μπλεομυκίνη) 

Αναστολείς 
τοποϊσομεράσης 
 

τοποτεκάνη, ιρινοτεκάνη, ετοποσίδη, 
αμσακρίνη, τενιποσίδη 

επηρεάζουν μια ομάδα 
ενζύμων, που λέγονται 
τοποϊσομέρασες + βοηθούν 
την έλικα του DNA να 
χωρίζεται στα δύο, ώστε να 
γίνει ο πολλαπλασιασμός 
των καρκινικών κυττάρων 

ορισμένες μορφές 
λευχαιμίας, 
καρκίνους 
πνεύμονα, 
ωοθηκών, ΓΕΣ 
οδού + άλλων 
οργάνων 

Καταστολή μυελού των 
οστών, αλωπεκία, ναυτία, 
εμετός, αναφυλακτικές 
αντιδράσεις (ετοποσίδη), 
θρομβοπενία, αναιμία 
(τοποτεκάνη) 

Αναστολείς της 
μίτωσης 
 

Ταξάνες: πακλιταξέλη, δοσεταξέλη, 
εποθιλόνες: ιξαβεπιλόνη,  
αλκαλοειδή της vinca: βινβλαστίνη, 
βινκριστίνη, βινδεσίνη, βινορελβίνη 
εστραμουστίνη 

Σταματούν έναν κυτταρικό 
μηχανισμό που λέγεται 
μίτωση ή αναστέλλουν τη 
δράση ορισμένων ενζύμων, 
τα οποία παράγουν 
πρωτεΐνες απαραίτητες για 
τον πολλαπλασιασμό των 
καρκινικών κυττάρων 

καρκίνος μαστού, 
πνεύμονα, 
μυελώματα, 
λεμφώματα, 
λευχαιμίες 

Ναυτία, εμετός, διάρροια, 
αλωπεκία, καταστολή μυελού 
των οστών, περιφερική 
νευροπάθεια (βινκριστινη), 
αντιδράσεις 
υπερευαοσθησίας, 
ουδετεροπενία (πακλιταξέλη) 
 

Κορτικοστεροειδή 
 

πρεδνιζόνη Παραγωγή ειδικών 
πρωτεϊνών + αλληλεπίδραση 
με το DNA 

λέμφωμα, 
λευχαιμία, 
πολλαπλούν 
μυέλωμα 
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Η χημειοθεραπεία επηρεάζει και τα φυσιολογικά κύτταρα παράλληλα με τα καρκινικά, παρόλα 
αυτά η τοξικότητα των φαρμάκων αυτών είναι μεγαλύτερη στα κακοήθη παρά στα φυσιολογικά 
κύτταρα. Ενώ τα καρκινικά κύτταρα δεν ανακάμπτουν μετά την έκθεση τους στην χημειοθεραπεία, 
τα υγιή κύτταρα έχουν μηχανισμούς επιδιόρθωσης που τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν ξανά 
φυσιολογικά. Τα φυσιολογικά κύτταρα που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν είναι αυτά που 
διαιρούνται γρήγορα με ρυθμό ίσο ή και μεγαλύτερο από τους καρκινικούς, όπως αυτά που 
βρίσκονται στο μυελό των οστών, στο βλεννογόνο της γαστρεντερικής οδού, στο αναπαραγωγικό 
σύστημα και στους θύλακες των τριχών, και παρουσιάζουν τις πιο συχνές και πιο επικίνδυνες 
παρενέργειες. Αφού ολοκληρωθεί η θεραπεία αυτά τα κύτταρα συνήθως αναρρώνουν. 

Η σημαντικότερη παρενέργεια των κυτταροστατικών φαρμάκων είναι η μυελοκαταστολή, όπως 
φαίνεται και στον πινακα 3. Η λευκοπενία μπορεί να οδηγήσει σε βαριά λοίμωξη και στο θάνατο. Η 
δε θρομβοπενία  σε αιμορραγία και στον θάνατο. Η αναιμία αποτελεί μικρότερο πρόβλημα και 
αντιμετωπίζεται σχετικά εύκολα. Ο αριθμός των κυττάρων του μυελού των οστών πρέπει να 
αποκατασταθεί στο φυσιολογικό για να μπορεί να επαναληφθεί η χημειοθεραπεία 4

Ορισμένες τοξικές αντιδράσεις μπορούν να αμβλυνθούν με παρεμβάσεις, όπως: (1) τοπική 
έγχυση του φαρμάκου στον όγκο, (2) αφαίρεση ποσότητας μυελού των οστών του ασθενούς πριν 
από την εντατική θεραπευτική αγωγή και ακολούθως επανεμφύτευση της, (3) πρόκληση έντονης 
διούρησης για να προληφθεί η τοξικότητα στην κύστη, (4) η μεγαλοβλαστική αναιμία που 
προκαλείται από τη μεθοτρεξάτη μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη χορήγηση 
φυλλινικού οξέος, και (5) η ουδετεροπενία που συνοδεύει τη θεραπεία του καρκίνου με πολλά 
φάρμακα μπορεί εν μέρει να αναστραφεί με τη βοήθεια του διεγερτικού παράγοντα αποικιών των 
κοκκιοκυττάρων. 

. Το 
μεσοδιάστημα που θα μεσολαβήσει πρέπει να είναι τόσο που δεν θα επιτρέπει την αποκατάσταση 
του αριθμού των νεοπλασματικών κυττάρων στα επίπεδα προ της θεραπείας. Η γαστρεντερική 
τοξικότητα εκδηλώνεται συνήθως με ανορεξία, ναυτία και εμετούς αποτέλεσε για χρόνια τον 
εφιάλτη των χημειοθεραπειών. Η εισαγωγή τα τελευταία χρόνια ανταγωνιστών φάρμακων 
(αντιεμετικά κ.α.), έχει περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ταλαιπωρία των ασθενών από την 
ναυτία και τους εμετούς. Η χημειοθεραπεία προκαλεί επίσης στοματίτιδα, οισοφαγίτιδα, έλκος και 
διάρροια. Η αλωπεκία είναι ένα συχνό επακόλουθο της χημειοθεραπείας που δημιουργεί πολλά 
ψυχολογικά προβλήματα, αλλά είναι σχεδόν πάντα αναστρέψιμη. Άλλες παρενέργειες της 
χημειοθεραπείας είναι οι δερματικές εκδηλώσεις, η ηπατοξικότητα, η πνευμονική τοξικότητα, η 
καρδιοτοξικότητα, η νεφροτοξικότητα, η στείρωση, οι συγγενείς ανωμαλίες και η καρκινογένεση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

2.1. Ορισμοί 
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της χημειοθεραπείας είναι 

η μυελοκαταστολη. Η μυελοκαταστολή που επάγεται από τη χημειοθεραπεία προέρχεται από 
απευθείας βλάβη στα αιματοποιητικά κύτταρα, αλλά και βλάβη στα στρωματικά κύτταρα και στη 
μικροκυκλοφορία 5

Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα είναι τα πλέον πολυάριθμα λευκοκύτταρα στο αίμα, ενώ η 
παραγωγή τους από το μυελό των οστών αυξάνει ταχύτατα σε απόκριση σε λοιμώξεις και ο αριθμός 
τους μπορεί να αυξηθεί στις 20000/mm3 αίματος. Τα ουδετερόφιλα είναι τα πρώτα κύτταρα που 
αποκρίνονται στις περισσότερες λοιμώξεις, ειδικά σε βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις. 
Φαφοκυτταρώνουν μικροοργανισμούς που βρίσκονται στην κυκλοφορία και εξαγγειώνονται γρήγορα 
προς τους ιστούς στις εστίες της λοίμωξης, όπου μπορούν επίσης να φαγοκυτταρώσουν 
μικροοργανισμούς και τελικά πεθαίνουν σε λίγες ώρες. 

. Εκτός από τα λεμφοκύτταρα δεν έχει παρατηρηθεί καμιά σημαντική άμεση 
επίδραση της χημειοθεραπείας στα ώριμα κύτταρα του αίματος. Επιπλέον τα προμιτωτικά κύτταρα 
στο μυελό των οστών δεν επηρεάζονται από τη χημειοθεραπεία. Αυτό συμβαίνει γιατί τα φάρμακα 
της χημειοθεραπείας επιδρούν συγκεκριμένα στα κύτταρα που διαιρούνται. Η μυελοτοξική 
επίδραση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, όπως και ο χρόνος καταστολής του μυελού των 
οστών ποικίλουν. Για παράδειγμα, παρατηρείται μια μέτρια μείωση στα κυκλοφορούντα 
ουδετερόφιλα μέσα σε 48 ώρες μετά τη θεραπεία με υδροξυουρία. Πολλά άλλα φάρμακα, 
συμπεριλαμβανομένου των αλκυλιούντων παραγόντων και ανθρακυκλινών, επάγουν την 
ουδετεροπενία μετά από 1-3 εβδομάδες λόγω της επίδρασης τους στα προγονικά κύτταρα. Σε όλες 
τις περιπτώσεις η καταστολή των ουδετερόφιλων  προηγείται της μείωσης των υπόλοιπων 
κυττάρων του αίματος λόγω του μικρότερου χρόνου ημιζωής των ώριμων ουδετερόφιλων (1-3 
ημέρες) σε σχέση με τα αιμοπετάλια και τα ερυθροκύτταρα (10-12 και 120 ημέρες αντίστοιχα).  

 
Σχήμα 1: Ρόλος των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων στην καταπολέμηση των λοιμώξεων 
 

                                    
 
Φυσιολογικά, ο αριθμός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων στο περιφερικό αίμα στους 

ενήλικες κυμαίνεται μεταξύ 2000 και 7000/mm3. Τιμές κάτω από το χαμηλότερο όριο 
φυσιολογικών τιμών ουδετερόφιλων (2000/mm3) χαρακτηρίζονται ως ουδετεροπενία, η οποία έχει 
διάφορες διαβαθμίσεις ανάλογα με τον απόλυτο αριθμό των ουδετερόφιλων. Ο απόλυτος αριθμός 
ουδετερόφιλων (ANC) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το άθροισμα της εκατοστιαίας αναλογίας 
των ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα με το συνολικό αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, και 
διαιρώντας τον αριθμό που θα προκύψει με το 100. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τον αριθμό 
των ουδετερόφιλων που είναι έτοιμα για την άμυνα του οργανισμού. Σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια 
Τοξικότητας Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου Η.Π.Α. (NCI CTC, National Cancer Institute 
Common Toxicity Criteria, version 2,0), η ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται ως 1ου , 2ου , 3ου και 4ου 
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βαθμού6

 

. Τιμές ανάμεσα σε 1500-2000/mm3 ορίζονται ως 1ου βαθμού, τιμές ανάμεσα σε 1000-
1500/mm3 2ου βαθμού, τιμές ανάμεσα σε 500-1000/mm3 3ου βαθμού, ενώ τιμές >500/mm3 4ου 
βαθμού ουδετεροπενία (πίνακας 4).  

 
Πίνακας 4: Βαρύτητα ουδετεροπενίας σύμφωνα με τα NCI CTC6 

 
Βαθμός ουδετεροπενίας Ουδετερόφιλα (ANC) 

1ου βαθμού Ήπια <2000 - ≥1500/mm3 

2ου βαθμού Μέτρια <1500 - ≥1000/mm3 

3ου βαθμού Σοβαρή <1000 - ≥500/mm3 

4ου βαθμού Επικίνδυνη για τη ζωή <500/mm3 

 
 

Η συχνότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα των λοιμώξεων είναι αντιστρόφως ανάλογη του 
αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων. Όταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων ελαττωθεί σε 
<1000/mm3 αυξάνεται η ευαισθησία έναντι των λοιμώξεων. Ασθενείς με ουδετερόφιλα <500/mm3 
εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης από αυτούς με ουδετερόφιλα >500/mm3, και 
οι ασθενείς με ουδετερόφιλα ≤100/mm3 εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτούς με 
ουδετερόφιλα <500/mm3 (πίνακας 5) 7. Η διάρκεια της ουδετεροπενίας αποτελεί επιπρόσθετο 
παράγοντα κινδύνου για λοίμωξη, έτσι ώστε η παρατεταμένη διάρκεια της συνδέεται με υψηλότερο 
κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης8

 
.  

 
Πίνακας 5: Σχέση μεταξύ ουδετεροπενίας και κινδύνου ανάπτυξης λοίμωξης7,8 

 
 Αριθμός ουδετερόφιλων (/mm3) Κίνδυνος λοίμωξης 
Βαρύτητα  <1000 + 
 ≤500 ++ 
 ≤100 +++ 
Διάρκεια  <500 για >10 ημέρες +++ 
Ρυθμός ελάττωσης ↓ από 500 σε λίγες ημέρες ++ 
+ κίνδυνος 
++ αυξημένος κίνδυνος 
+++ μέγιστος κίνδυνος (κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης και/ή βακτηριαιμίας) 

 
 

Ο ακριβής ορισμός του πυρετού και της ουδετεροπενίας ποικίλει στις διάφορες κλινικές 
μελέτες. Για τον λόγο αυτό, καθορίσθηκαν το 1997 από την Αμερικάνικη Εταιρεία Λοιμώξεων 
(IDSA, Infectious Diseases Society of America) σαφή κριτήρια ορισμού των καταστάσεων αυτών 
που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας της εμπύρετης ουδετεροπενίας 9 , 10

Η ουδετεροπενία είναι η κυριότερη δοσοπεριοριστική τοξικότητα η οποία μπορεί να επηρεάσει 
το κλινικό αποτέλεσμα

. Γενικά, ως πυρετός ορίζεται η θερμοκρασία 
στόματος ≥ 38,3 °C, απουσία εμφανών περιβαλλοντικών αιτίων. Θερμοκρασία ≥ 38,0 °C  για 
διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας αποτελεί εμπύρετο επεισόδιο. Ως ουδετεροπενία ορίζεται ο 
αριθμός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων ≤500/mm3 ή ≤1000/mm3, με πιθανότητα να 
φθάσουν ≤500/mm3 τις επόμενες 24-48 ώρες.  

11,12. Η εμπύρετη ουδετεροπενία εκτός από το ότι επηρεάζει την ποιότητα 
ζωής13, προδιαθέτει τους ασθενείς με καρκίνο σε σοβαρές και συχνά επικίνδυνες για τη ζωή 
λοιμώξεις. Οι επιπλοκές της ουδετεροπενίας συχνά απαιτούν νοσηλεία στο νοσοκομείο και 
χορήγηση ευρέος φάσματος εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία, και αποτελούν την κύρια αιτία 
νοσηρότητας, θνησιμότητας και κόστους14,15. 
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2.2. Αίτια και επιδημιολογία εμπύρετης ουδετεροπενίας  
Ο πυρετός και η λοίμωξη ως αποτέλεσμα της ουδετεροπενίας περιγράφηκαν για πρώτη φορά 

πριν από περίπου 100 χρόνια. Εξαιτίας της σπανιότητας της αρχικά δόθηκε μικρή σημασία στη 
συγκεκριμένη κλινική οντότητα μέχρι που η ουδετεροπενία, ο πυρετός και η λοίμωξη αποτέλεσαν 
σημαντικό κλινικό πρόβλημα με τη συνήθη χρήση των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Ο καρκίνος 
αυτός καθεαυτός και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του μπορούν να προκαλέσουν ουδετεροπενία με 
διάφορους τρόπους.  

Η ουδετεροπενία που εμφανίζεται σε ασθενείς με κακοήθειες είναι συνήθως άμεσο αποτέλεσμα 
της χημειοθεραπείας. Κάποια φάρμακα της χημειοθεραπείας μπορεί να τροποποιήσουν τη 
λειτουργία του μυελού των οστών, μειώνοντας τη παραγωγή των ουδετερόφιλων. Ο τύπος και η 
δόση των φαρμάκων της χημειοθεραπείας επηρεάζουν το βαθμό καταστολής του μυελού των 
οστών16

16

. Επιπλέον, διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς 
επηρεάζουν το βαθμό καταστολής του μυελού των οστών, όπως το απόθεμα του μυελού των οστών, 
η κατάσταση θρέψης και η ικανότητα μεταβολισμού ή έκκρισης χημειοθεραπευτικών 
παραγόντων ,61. Οι ασθενείς με κακοήθειες που επηρεάζουν το μυελό των οστών άμεσα, 
συμπεριλαμβανομένου της λευχαιμίας, του λεμφώματος και του μυελώματος, ή/και μεταστατικού 
καρκίνου, βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για ανάπτυξη ουδετεροπενικών επιπλοκών, λόγω της 
εξελιξης της συγκεκριμένης νόσου αλλά και της έντασης της χημειοθεραπείας που απαιτεί η 
αντιμετώπιση τους17,18

Μέχρι πρόσφατα η ουδετεροπενία θεωρείτο μόνο ως η κυριότερη τοξικότητα της 
χημειοθεραπείας. Παρόλα αυτά, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η ουδετεροπενία μπορεί να 
είναι ένας φυσιολογικός δείκτης της έντασης και της αντικαρκινικής δράσης της 
χημειοθεραπείας

. Τέλος, η προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία μπορεί να επηρεάσει 
το μυελό των οστών ειδικότερα εάν χορηγείται σε συγκεκριμένα μέρη του σώματος ή σε οστά στη 
λεκάνη, στα πόδια, στο στήθος ή στην κοιλιά. 

19,20

19

. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε μελέτη που συμπεριλάμβανε ασθενείς με 
μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, αποκάλυψε ότι οι ασθενείς που ανέπτυξαν 
ουδετεροπενία εμφάνισαν βελτιωμένη επιβίωση, με μέση διάρκεια επιβίωσης 10 εβδομάδες 
περισσότερο σε ασθενείς με σοβαρή ουδετεροπενία σε σχέση με τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν 
ουδετεροπενία . Επίσης, η ουδετεροπενία που επάγεται από τη χημειοθεραπεία σχετίστηκε με 
βελτιωμένη επιβίωση και σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού20. 

  Η ουδετεροπενία ελαττώνει τη φλεγμονώδη απάντηση στις λοιμώξεις από τα ουδετερόφιλα, 
επιτρέποντας την διήθηση και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Έτσι, οι ασθενείς με πυρετό 
και ουδετεροπενία ή εμπύρετη ουδετεροπενία, πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιθετική θεραπεία, 
δηλαδή με ενδοφλέβια αντιβιοτικά και νοσηλεία στο νοσοκομείο για τη μείωση του κινδύνου για 
θάνατο από την γρήγορη εξάπλωση της μόλυνσης. Η προσέγγιση αυτή έχει μειώσει την θνητότητα 
που συνδέεται με λοίμωξη στο 5 έως 10%, ενώ οι περισσότεροι θάνατοι παρατηρούνται στους 
ασθενείς με παρατεταμένη ουδετεροπενία (>10 έως 14 μέρες)21,22

9

. Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό, 
ότι στον ουδετεροπενικό ασθενή μια σοβαρή λοίμωξη δεν συνοδεύεται πάντοτε από πυρετό και 
είναι απαραίτητη η άμεση παρέμβαση ακόμα και σε απύρετους ασθενείς που είναι ουδετεροπενικοί 

,10. Έτσι σήμερα η ουδετεροπενία συχνά σχετίζεται με μικρής διάρκειας νοσηλεία στο νοσοκομείο, 
με την επιτυχή αντιμετώπιση του πυρετού και της ουδετεροπενίας.  

 

2.3. Παράγοντες κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία 
Όλοι οι ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπεία βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο για ανάπτυξη 

ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της παρόλα αυτά είναι δύσκολο για τους γιατρούς να 
προβλέψουν ποιοι ασθενείς ή ποιοι πληθυσμοί ασθενών έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Έχουν γίνει 
πολλές προσπάθειες για την αναγνώριση παραγόντων οι οποίοι ευνοούν την εμφάνιση εμπύρετης 
ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της. Σε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει σε ασθενείς με μη 
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Hodgkin λέμφωμα23,24,25,26,27,28,29 23, με καρκίνο μαστού ,77 ,30,31 και άλλου τύπου κακοήθειες32,33,34

17

, 
η μεγάλη ηλικία, το θηλυκό φύλο, η κακή φυσική κατάσταση, η κακή κατάσταση θρέψης, και οι 
χαμηλές τιμές κυττάρων του αίματος ήταν σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση 
ουδετεροπενικών επεισοδίων. Επιπλέον, έχουν γίνει μελέτες για την εκτίμηση του παραγόντων που 
αυξάνουν τον κίνδυνο για επιπλοκές της ουδετεροπενίας συμπεριλαμβανομένου σοβαρών ιατρικών 
επιπλοκών και θνησιμότητας, σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους και λέμφωμα σε 
ενήλικες ,18,85 ,35,36,37,38,39,40 και παιδιά41,42,43,44,45

Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία μπορούν να χωριστούν 
σε 3 κατηγορίες: (1) παράγοντες που σχετίζονται με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας, (2) 
παράγοντες που σχετίζονται με χαρακτηριστικά του ασθενούς, και (3) παράγοντες που σχετίζονται 
με χαρακτηριστικά της ασθένειας.  

. Σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την 
εμφάνιση ουδετεροπενικών επιπλοκών συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, βακτηριαιμίας και 
διάρκειας νοσηλείας στο νοσοκομείο ≥10 ημέρες, ήταν η μεγάλη ηλικία, οι αιματολογικές κακοήθειες, 
το εκτεταμένο στάδιο ασθένειας, η υψηλή θερμοκρασία σώματος και πίεση του αίματος την ημέρα 
της εισαγωγής στο νοσοκομείο, η πνευμονία, η λοίμωξη που σχετίζεται με ενδοφλέβια χορήγηση, οι 
χαμηλές τιμές κυττάρων του αίματος και η δυσλειτουργία οργάνων.   

 

2.3.1. Παράγοντες που σχετίζονται με τα φάρμακα της χημειοθεραπείας 
Τα φάρμακα της χημειοθεραπείας και συγκεκριμένα οι δόσεις των φαρμάκων, αποτελούν έναν 

από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες του κινδύνου για ουδετεροπενία ενώ κάποια σχήματα 
χημειοθεραπείας είναι πιο μυελοτοξικά από άλλα34. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός 
κυκλοφωσφαμίδης/μεθοτρεξάτης/5-φθοριοουρακίλης (CMF) είναι λιγότερο τοξικός από το 
συνδυασμό δοξορουβικίνης/κυκλοφωσφαμίδης ή δοξορουβικίνης/κυκλοφωσφαμίδης/5-
φθοριοουρακίλης και επομένως συχνά υπερισχύει για την αντιμετώπιση ηλικιωμένων ασθενών με 
καρκίνο του μαστού 46

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, σε ασθενείς που συνεχίζουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη δόση της 
χημειοθεραπείας χωρίς υποστηρικτική θεραπεία η πιθανότητα ανάπτυξης ουδετεροπενίας αυξάνει 
παράλληλα με τους κύκλους θεραπείας λόγω ελάττωσης των εφεδρειών του μυελού των οστών. 
Παρόλο που ο κίνδυνος είναι υψηλός σε ασθενείς που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία σε 
προηγούμενο κύκλο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας 
εμφανίζεται κατά τους πρώτους 1-2 κύκλους της χημειοθεραπείας (σχήμα 2). Οι περισσότερες 
λοιμώξεις εμφανίζονται περίπου 12 έως 14 ημέρες μετά την πρώτη ημέρα της χημειοθεραπείας σε 
ασθενείς που δεν λαμβάνουν διεγερτικούς παράγοντες αποικιών κοκκιοκυττάρων

. Τα ποσοστά μυελοκαταστολής που σχετίζονται με συγκεκριμένους 
συνδυασμούς φαρμάκων και τις επιπλοκές της δεν αναφέρονται στις περισσότερες μελέτες στη 
βιβλιογραφία, ενώ όταν αναφέρονται τα ποσοστά για τα ίδια ή παρόμοια σχήματα χημειοθεραπείας 
ποικίλουν.  

47 . Τα 
αποτελέσματα μελέτης, που συμπεριλάμβανε 577 ασθενείς με NHL οι οποίοι λάμβαναν 
χημειοθεραπεία με CHOP (κυκλοφωσφαμίδη/ δοξορουβικίνη/ βινκριστίνη/ πρεδνιζόνη) έδειξαν ότι 
το 58% των ασθενών εμφάνισαν ≥1 επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας κατά τη διάρκεια του 
πρώτου κύκλου της χημειοθεραπείας48. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, επιβεβαιώθηκαν 
πρόσφατα σε ένα πληθυσμό 1355 ασθενών με NHL που έλαβαν χημειοθεραπεία με CHOP, 
CHOP/ριτουξιμάμπη ή CNOP (κυκλοφωσφαμίδη/ μιτοξαντρόνη/ βινκριστίνη/ πρεδνιζόνη)49

 

. 230 
ασθενείς εμφάνισαν ≥1 επεισόδιο εμπύρετ ης ουδετεροπενίας και το 50% αυτών εμφάνισαν το 
πρώτο τους επεισόδιο κατά τη διάρκεια των πρώτων 1-2 κύκλων της χημειοθεραπείας. 
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Σχήμα 2:Πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας σε ασθενείς με NHL, οι οποίοι λάμβαναν 
χημειοθεραπεία με CHOP48 
 

                        
 

2.3.2. Παράγοντες που σχετίζονται με χαρακτηριστικά του ασθενούς 
Ο ρόλος της μεγάλης ηλικίας (ασθενείς ≥65 ετών) στην εμφάνιση ουδετεροπενικών επεισοδίων 

έχει διερευνηθεί εκτενώς. Σε μια μελέτη που συμπεριλάμβανε ασθενείς με μη-Hodgkin λέμφωμα 
τα περισσότερα περιστατικά νοσηλείας για εμπύρετη ουδετεροπενία και μείωσης της δόσης της 
χημειοθεραπείας παρατηρήθηκαν σε ηλικιωμένους ασθενείς 27,50. Επιπλέον, σε μια άλλη μελέτη 
στις γυναίκες >70 ετών με καρκίνο του μαστού που έλαβαν επικουρική θεραπεία με 
δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη εμφανίστηκε ουδετεροπενία με μεγαλύτερη συχνότητα, διάρκεια 
και βαρύτητα σε σχέση με τις μικρότερες ηλικίες, όπως και μια τάση για μικρότερες τιμές ναδίρ του 
ANC όσο αυξανόταν η ηλικία 51 .  Παρόλα αυτά, η μεγάλη ηλικία πολλές φορές αποτελεί ένα 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου αφού οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά θεραπεύονται με μικρότερες 
δόσεις φαρμάκων για την ελαχιστοποίηση της εμφάνισης ουδετεροπενικών επιπλοκών. Λόγω του 
ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με καρκίνο έχουν το ίδιο πλεονέκτημα από την επιθετική 
χημειοθεραπεία όπως και οι νεότεροι ασθενείς52

Εκτός από τη μεγάλη ηλικία, η κακή φυσική κατάσταση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
αυξάνει τον κίνδυνο για ουδετεροπενία

, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου για 
ουδετεροπενία είναι κρίσιμη για την επίτευξη χορήγησης ολόκληρης δόσης χημειοθεραπείας σε 
αυτό τον πληθυσμό. 

23,53. Στους ηλικιωμένους ασθενείς η φυσική κατάσταση 
μπορεί να είναι πιο ακριβής παράγοντας για την εκτίμηση κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία 
από τη χρονολογική ηλικία54

Η παρουσία συνοδών παθήσεων ταυτόχρονα με τον καρκίνο έχει δείξει ότι αυξάνει τον κίνδυνο 
για εμπύρετη ουδετεροπενία και των επιπλοκών της. Συγκεκριμένα, σε ασθενείς με μη Hodgkin 
λέμφωμα, η νεφρική ανεπάρκεια και η καρδιακή ασθένεια βρέθηκε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της έντασης της 
χημειοθεραπείας. Σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, η ηπατική ανεπάρκεια, η νεφρική 
ανεπάρκεια και η καρδιακή ασθένεια αυξάνουν  τον κίνδυνο σοβαρής και εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. Επιπλέον, συνοδές παθήσεις όπως η υπέρταση, η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, η πνευμονία, η προηγούμενη μυκητίαση και σήψη, αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρών 
ουδετεροπενικών επιπλοκών συμπεριλαμβανομένου και της παρατεταμένης διάρκειας νοσηλείας 
για εμπύρετη ουδετεροπενία και θάνατο.  

. 

Οι αιματολογικές εξετάσεις και οι βιοχημικές αναλύσεις μπορεί να δείχνουν, είτε την έκταση 
της ασθένειας και των συνοδών παθήσεων, είτε την επίδραση της κυτταροτοξικής 
χημειοθεραπείας. Πολλές από αυτές τις εργαστηριακές ανωμαλίες έχουν αναγνωριστεί ως 
προδιαθεσικοί παράγοντες της εμπύρετης ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της. Οι τιμές των 
λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας αυξάνουν τον κίνδυνο 
τόσο της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας όσο και της μείωσης της έντασης της 
χημειοθεραπείας ≥15% σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Επίσης, τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης 
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<12g/dl αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα σοβαρής ουδετεροπενίας και εμπύρετης 
ουδετεροπενίας στο πρώτο κύκλο της χημειοθεραπείας. Επιπρόσθετα, σε μια μελέτη σε ασθενείς 
με επιθετικό μη-Hodgkin λέμφωμα βρέθηκε ότι η συγκέντρωση της αλβουμίνης του ορού ≤35g/l, τα 
υψηλότερα από το κανονικό επίπεδα της LDH και η επέκταση της ασθένειας στο μυελό των οστών, 
ήταν όλοι σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες επικίνδυνης για τη ζωή ουδετεροπενίας και 
εμπύρετης ουδετεροπενίας55

 
. 

2.3.3. Παράγοντες που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της ασθένειας 
Ο τύπος του καρκίνου φαίνεται να επηρεάζει την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. Οι 

ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές από την 
εμφάνιση ουδετεροπενίας σε σχέση με τους ασθενείς με συμπαγείς όγκους, λόγω της προόδου που 
έχει η συγκεκριμένη ασθένεια αλλά και της έντασης της χημειοθεραπείας που απαιτείται για την 
αντιμετώπιση της. Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, η ανάλυση δεδομένων από ασθενείς που 
νοσηλεύθηκαν με εμπύρετη ουδετεροπενία σε 120 νοσοκομεία έδειξε ότι η διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο όπως και η θνητότητα ήταν σημαντικά μεγαλύτερα σε ασθενείς με λευχαιμία παρά σε 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους56. Οι θεραπείες για οξεία λευχαιμία προκαλούν ουδετεροπενία που 
ξεπερνάει σε διάρκεια τις 2 έως 3 εβδομάδες, ενώ οι θεραπείες για τους περισσότερους συμπαγείς 
όγκους έχουν ως αποτέλεσμα ουδετεροπενία βραχύτερης διάρκειας (3-5 ημέρες) 57 . Εξαίρεση 
αποτελούν οι ασθενείς με λεμφώματα, μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, διαφόρους τύπους 
σαρκώματος και καρκίνο όρχεων στους οποίους η ουδετεροπενία που προκαλείται από την 
χημειοθεραπεία είναι πάνω από 7 ημέρες58

28

. Το προχωρημένο στάδιο της ασθένειας όπως και η 
ανεξέλεγκτη πρόοδος της ασθένειας ήταν και τα 2 σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για τη 
νοσηλεία λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας και σοβαρών ουδετεροπενικών επιπλοκών, 
συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου ,31,35 ,36. 
 

2.3.4. Μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία 
Ένα μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου θα ήταν πολύ χρήσιμο για την κατηγοριοποίηση των ασθενών 

σε «χαμηλού κινδύνου» και «υψηλού κινδύνου» για εμπύρετη ουδετεροπενία. Ένα τέτοιο μοντέλο 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει χαρακτηριστικά του ασθενούς που έχουν σχετιστεί με την εμφάνιση 
ουδετεροπενικών επιπλοκών σε μια ασθένεια με συγκεκριμένη θεραπεία. Διάφορες μελέτες έχουν 
αναγνωρίσει διάφορους παράγοντες κινδύνου, η ενσωμάτωση των οποίων σε ένα μοντέλο 
πρόβλεψης κινδύνου θα έκανε εφικτό για τους ιατρούς να εκτιμήσουν καλύτερα την πιθανότητα 
εμφάνισης ουδετεροπενίας και ουδετεροπενικών επιπλοκών σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, και 
επομένως ο ασθενής να έχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Επιπλέον, η χρήση των μοντέλων 
αυτών έχει επεκταθεί σε μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας στις οποίες η θεραπεία επηρεάζει 
όχι μόνο το κόστος αλλά και το κλινικό αποτέλεσμα. Παράδειγμα αποτελούν, οι μελέτες διατήρησης 
και αλλαγής της δόσης της χημειοθεραπείας και της επίδρασης της στη παράταση του χρόνου ζωής 
χωρίς την ασθένεια και την ολική επιβίωση, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πρόσφατα59,60

Σε μια πρόσφατη μέτα-ανάλυση, έγινε προσπάθεια ανάπτυξης μοντέλου για την αναγνώριση 
παρογόντων κινδύνου για (1) την εμφάνιση σοβαρής ουδετεροπενίας ή εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
και (2) σοβαρών ιατρικών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένου και του θανάτου, σε ασθενείς που 

. 

νοσηλεύθηκαν με τεκμηριωμένη εμπύρετη ουδετεροπενία 61

32

. Αναγνωρίστηκαν 19 μελέτες 
αναδρομικού χαρακτήρα, οι οποίες παρείχαν επαρκείς πληροφορίες για την αναγνώριση των 
παραγόντων αυξημένου κινδύνου για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. Τα χαρακτηριστικά που 
βρέθηκαν να είναι ανεξάρτητες μεταβλητές σε λογαριθμική ανάλυση πολλών μεταβλητών σε ≥2 
μελέτες φαίνονται στο σχήμα 3 .  Η μεγάλη ηλικία, το θηλυκό φύλο, η κακή φυσική κατάσταση, τα 
χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης, η μικρή επιφάνεια σώματος, τα χαμηλά επίπεδα λεμφοκυττάρων και 
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αιμοσφαιρίνης, τα υψηλά επίπεδα γαλακτικής δεϋδρογονάσης και η μετάσταση, ήταν προγνωστικοί 
παράγοντες σοβαρής ή εμπύρετης ουδετεροπενίας. Η υψηλή θερμοκρασία σώματος, η χαμηλή πίεση 
αίματος, η πνευμονία, η προφύλαξη με αντιμυκητιασικά φάρμακα, η μεγάλη ηλικία, οι χαμηλές τιμές 
ουδετερόφιλων, μονοκυττάρων, αιμοπεταλίων, τα υψηλά επίπεδα γαλακτικής δεϋδρογονάσης, 
αζώτου ουρίας αίματος και γλυκόζης, ήταν προγνωστικοί παράγοντες σοβαρών επιπλοκών, 
παρατεταμένης διάρκειας νοσηλείας ή θνητότητας σε ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με εμπύρετη 
ουδετεροπενία. 

 
Σχήμα 3: Προγνωστικοί ή παράγοντες κινδύνου σε ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία32  
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2.3.5. Κατευθυντήριες Οδηγίες EORTC (2006) για την εκτίμηση κινδύνου κάθε ασθενούς για 
εμπύρετη ουδετεροπενία 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006) πρέπει να γίνεται εκτίμηση του 
κινδύνου για επιπλοκές που σχετίζονται με εμπύρετη ουδετεροπενία για κάθε ασθενή ξεχωριστά. 
Κατά την εκτίμηση του κινδύνου, οι γιατροί πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν παράγοντες που 
σχετίζονται με τον ασθενή, το σχήμα φαρμάκων της χημειοθεραπείας και το είδος της θεραπείας. 
Εάν ο ασθενής βρίσκεται σε ολικό κίνδυνο ≥20%, συνιστάται η χορήγηση διεγερτικών παραγόντων 
αποικιών κοκκιοκυττάρων. Όταν το σχήμα της χημειοθεραπείας από μόνο του σχετίζεται με 10-
20% κίνδυνο για ανάπτυξη εμπύρετης ουδετεροπενίας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες 
που μπορεί να αυξάνουν τον ολικό κίνδυνο. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή φαίνονται στον πίνακα 6 και πρέπει να 
αξιολογούνται κατά την εκτίμηση του ολικού κινδύνου για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 
κάθε ασθενούς πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας.   
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Πίνακας 6: Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή και πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά 

την εκτίμηση του κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία σε ασθενείς με καρκίνο 
 

Υψηλός κίνδυνος Ηλικία ≥65 ετών 
Πιθανός κίνδυνος Προχωρημένο στάδιο ασθένειας/ μετάσταση 
 Προηγούμενο επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας 
 Όχι χρήση G-CSF ή προφυλακτικών αντιβιοτικών  
 Θηλυκό φύλο 
 Υψηλή δόση χημειοθεραπείας 
 Κακή φυσική κατάσταση ή κατάσταση θρέψης 
 Αιμοσφαιρίνη <12g/dl 
 Ηπατική, νεφρική ή καρδιαγγειακή ασθένεια (μη-Hodgkin λεμφωμα) 
 

Υπάρχουν συγκεκριμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του καρκίνου, είτε ως 
μονοθεραπεία είτε ως συνδυασμός φαρμάκων, που χαρακτηρίζονται με υψηλό (≥20%) κίνδυνο 
εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006) 
(πίνακας 7).  Βέβαια, τα πιο κάτω σχήματα χημειοθεραπείας, δεν είναι καθοριστικά και μπορεί να 
υπάρχουν και άλλα φάρμακα ή σχήματα που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας.  
 

 
Πίνακας 7: Κοινά σχήματα χημειοθεραπείας που σχετίζονται με μέτριο ή υψηλό κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας σύμφωνα με τις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006) 
 

 
Τύπος καρκίνου 

Κατηγορία 
Κινδύνου 
(%) 

 
Σχήμα χημειοθεραπείας 

Μαστός >20 ACDoc [δοσεταξέληδοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  PACAC [πακλιταξέληδοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  ADoc [δοξορουβικίνη/δοσεταξέλη] 
  APac [δοξορουβικίνη/πακλιταξέλη] 
  TAC [δοσεταξέλη/δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  DD/DDG FEC [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη] 
  DDG A-C-T [δοξορουβικίνη/πακλιταξέλη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  DDG EC [επιρουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
 10-20 AC [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  A/Vin [Δοξορουβικίνη/Βινορελπίνη] 
  Doc [δοσεταξέλη] 
  DocCapec [δοσεταξέλη/καπεσιταμπίνη] 
  C/M [κυκλοφωσφαμίδη/μιτοξαντρόνη] 
  E/C [επιδοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  CEF [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη] 
  FEC120 [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη] 
 <10 FEC90/100 [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη] 
  CMFiv [κυκλοφωσφαμίδη/μεθοτρεξάτη/φθοριοουρακίλη-ενδοφλέβια] 
  CMFpo [κυκλοφωσφαμίδη/μεθοτρεξάτη/φθοριοουρακίλη-από του στόματος] 
  A-C-T [δοξορουβικίνη/πακλιταξέλη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  ACPAC [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδηπακλιταξέλη] 
  FAC 50 [φθοριοουρακίλη/δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
  EC [επιρουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 
SCLC >20 CAE [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/ετοποσίδη] 
  Top [τοποτεκάνη] 
  TopT [τοποτεκάνη/πακλιταξέλη] 
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  ICE [ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη/ετοποσίδη] 
  VICE [βινκριστίνη/ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη/ετοποσίδη] 
  DDG CAE [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/ετοποσίδη] 
  DDG ICE [ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη/ετοποσίδη] 
  DDG CAVPE [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνησισπλατίνη/ετοποσίδη] 
 10-20 CAV [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνη] 
  Carbo/VP-16 [καρβοπλατίνη/ετοποσίδη] 
  TopC [τοποτεκάνη/σισπλατίνη] 
  CODE [σισπλατίνη/βινκριστίνη/δοξορουβικίνη/ετοποσίδη] 
 <10 CAVPE [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνησισπλατίνη/ετοποσίδη] 
  Carbo/Pac [καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη] 
NSCLC >20 DP [δοσεταξέλη/καρβοπλατίνη] 
  VP-16/Cis [ετοποσίδη/σισπλατίνη] 
  VIG [γεμσιταμπίνη/ιφωσφαμίδη/δακαρβαζίνη] 
 10-20 Cis/Pac [σισπλατίνη/πακλιταξέλη] 
  Cis/Doc [σισπλατίνη/δοσεταξέλη] 
  Vinor/Cis [βινορελπίνη/σισπλατίνη] 
 <10 Carbo/Pac [καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη] 
  Cis/Gem [σισπλατίνη/γεμσιταμπίνη] 
NHL >20 DHAP [σισπλατίνη/κυταραβίνη/δεξαμεθαζόνη] 
  ESHAP [ετοποσίδη/μεθυλπρεδνιζολόνη/σισπλατίνη/κυταραβίνη] 
  CHOP-21 [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνη/πρεδνιζόνη] 
  DD/DDG VAPEC-B [βινκριστίνη/δοξορουβικίνη/πρεδνιζολόνη/ετοποσίδη/κυκλοφωσφαμίδη/μπλεομυκίνη] 
  DD/DDG ACVBP [δοξορουβικίνη ή μιτοξαντρόνη /κυκλοφωσφαμίδη/βινδεσίνη/μπλεομυκίνη] 
 10-20 ACOD [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη/βινκριστίνη/πρεδνιζολόνη] 
  R-CHOP-21 [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνη/πρεδνιζόνη/ριτουξιμαβη] 
  FM [φλουδαραβίνη/μιτοξαντρόνη] 
Ωοθήκες >20 Doc [δοσεταξέλη] 
  PAC [πακλιταξέλη] 
 10-20 Top [τοποτεκάνη] 
 <10 Carbo/Pac [καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη] 
  Gem/Cis [γεμσιταμπίνη/σισπλατίνη] 
Ουρήθρα >20 Carbo/Pac [καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη] 
  MVAC [μεθοτρεξάτη/βινπλαστίνη/δοξορουβικίνη/σισπλατίνη] 
  DDG MVAC [μεθοτρεξάτη/βινπλαστίνη/δοξορουβικίνη/σισπλατίνη] 
Όρχεις >20 BOP VIP-B [μπλεομυκίνη/βινκριστίνη/σισπλατίνησισπλατίνη/ιφωσφαμίδη/ετοποσίδη/μπλεομυκίνη] 
  VelP [βινπλαστίνη/ιφωσφαμίδη/σισπλατίνη] 
 10-20 EC [ετοποσίδη/σισπλατίνη] 
  BEP EP [μπλεομυκίνη/ετοποσίδη/σισπλατίνηετοποσίδη/σισπλατίνη] 
Παχύ έντερο 10-20 5-FU/LV [φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη] 
  FOLFIRI [φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη/ιρινοτεκάνη] 
 <10 FOLFOX [φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη/οξαλιπλατίνη] 
  IFL [ιρινοτεκάνη/φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη] 
  Irinotecan [ιρινοτεκάνη] 
Κεφαλή/τράχηλος >20 TIC [πακλιταξέλη/ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη] 
Σάρκωμα  MAID [μέσνα/δοξορουβικίνη/ιφωσφαμίδη/δακαρβαζίνη] 
Τράχηλος μήτρας  Cis/Pac [σισπλατίνη/πακλιταξέλη] 
Πάγκρεας 10-20 Gem/Iri [γεμσιταμπίνη/ιρινοτεκάνη] 
Λέμφ. Hodgkins  Stanford V [μουστάρδα/δοξορουβικίνη/βινπλαστίνη/βινκριστίνη/μπλεομυκίνη/ετοποσίδη/πρεδνιζολόνη] 
Λέμφ. Hodgkins <10 ABVD [δοξορουβικίνη/μπλεομυκίνη/βινπλαστίνη/δακαρβαζίνη] 
Ενδομήτριο  Α/Cis [δοξορουβικίνη/σισπλατίνη] 
Ενδομήτριο  TAP [πακλιταξέλη/δοξορουβικίνη/σισπλατίνη] 

 
Τελος, ο κίνδυνος ανάπτυξης εμπύρετης ουδετεροπενίας εκτιμάται λαμβάνοντας υπόψιν το 

είδος της χημειοθεραπείας. Για παράδειγμα, σχήματα με υψηλές δόσεις φαρμάκων ή σχήματα 
εντατικής θεραπείας (κάθε 14 αντί κάθε 21 ημέρες) αυξάνουν τον κίνδυνο εμπύρετης 



ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

                                                                                29 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ουδετεροπενίας. Σε περιπτώσεις όπου  χημειοθεραπεία δεν είναι επικουρική αλλά παρηγορητική, 
προτείνεται το ενδεχόμενο της τροποποίησης της δόσης  της χημειοθεραπείας (μείωση της δόσης 
ή αναβολή) για τη μείωση του κινδύνου. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου στόχος της θεραπείας 
είναι η παράταση του χρόνου ζωής του ασθενούς ή πιθανή ίαση της ασθένειας συνίσταται η 
διατήρηση της προγραμματισμένης δόσης της χημειοθεραπείας με υποστηρικτική θεραπεία με 
διεγερτικούς παράγοντες αποικιών κοκκιοκυττάρων.     

 

2.4. Επιπλοκές ουδετεροπενίας 
Ενώ η ουδετεροπενία, εμπύρετη και μη, μπορεί να σχετιστεί με βελτιωμένη επιβίωση των 

ασθενών ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αντικαρκινικής δράσης των φαρμάκων της 
χημειοθεραπείας σχετίζεται και με πολλές επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου της εμφάνισης 
λοιμώξεων που σχετίζονται με νοσηλεία στο νοσοκομείο και χορήγηση αντιμικροβιακών 
παραγόντων, αναβολή ή/και μείωση της έντασης της δόσης της χημειοθεραπείας που σχετίζονται 
με μειωμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα και επίπτωση στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Αυτές οι 
επιπλοκές έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα και κόστος στο σύστημα 
υγείας62,63

2.4.1. Λοιμώξεις 

. 

Η χημειοθεραπεία προδιαθέτει σε λοιμώξεις τους ασθενείς με καρκίνο κυρίως με 2 τρόπους: 
(1) με τη μείωση του αριθμού των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων, και (2) με κυτταροτοξική 
επίδραση στα κύτταρα του γαστρεντερικού ή του αναπνευστικού.  

Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια στις λοιμώξεις. Οι 
λειτουργικές διαταραχές των πολυμορφοπυρήνων, όπως η ελαττωμένη ικανότητα μετανάστευσης 
στο σημείο της φλεγμονής, η ανεπάρκεια της φαγοκυττάρωσης και η ελαττωμένη βακτηριοκτόνος 
δράση τους από την υποκείμενη νόσο, την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη λοίμωξης64

8

. Αναμφίβολα, η ουδετεροπενία 4ου βαθμού αποτελεί τον σημαντικότερο 
προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη λοίμωξης. Η πρώτη καλά θεμελιωμένη περιγραφή της 
σχέσης αυτής έγινε πριν από περίπου 40 χρόνια, το 1966, από τους Bodey και συνεργάτες σε 
ασθενείς με οξεία λευχαιμία . Στην μελέτη αυτή, αποδείχθηκε ότι η συχνότητα ανάπτυξης 
λοίμωξης και βακτηριαιμίας είναι ανάλογη της βαρύτητας και της διάρκειας της ουδετεροπενίας 
(σχήμα 4).  
 
Σχήμα 4: Πιθανότητα σοβαρής λοίμωξης ανάλογα με το ANC ναδίρ και τη διάρκεια της 
ουδετεροπενίας8 
 

                               
 
Η παρατήρηση αυτή έχει πρόσφατα επιβεβαιωθεί και επεκταθεί και σε πληθυσμούς με συμπαγείς 
όγκους σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ65,66. Επιπρόσθετα, από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι, 
σχεδόν το 100% των ασθενών με διάρκεια ουδετεροπενίας πάνω από 7 ημέρες θα αναπτύξουν 
πυρετό ή άλλα σημεία λοίμωξης, σε σχέση με το 33% των ασθενών με πολυμορφοπύρηνα 
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<500/mm3 διάρκειας μικρότερης των 7 ημερών. Επιπλέον, όσο περισσότερο μειώνεται ο αριθμός 
των ουδετερόφιλων κάτω από 1000/mm3, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης, 
συμπεριλαμβανομένου και της σήψης (σχήμα 5). Όταν τα ουδετερόφιλα είναι <100/mm3 η σήψη 
είναι θανατηφόρος στο 47% των προσβεβλημένων ασθενών σε σχέση με το 14% αυτών που έχουν 
ουδετερόφιλα >1000/mm3.  
 
Σχήμα 5: Συσχέτιση βαρύτητας ουδετεροπενίας με την εμφάνιση λοιμώξεων67

 
 

                                     
 
Ο κυριότερος παράγοντας, μετά την ουδετεροπενία, που μπορεί να  αυξήσει τον κίνδυνο 

λοίμωξης, που ανήκει στη σφαίρα της μη ειδικής ανοσίας, είναι η καταστροφή των διαφόρων 
ανατομικών φραγμών που προκαλείται είτε στο γαστρεντερικό ή αναπνευστικό σύστημα από τα 
διάφορα κυτταροστατικά φάρμακα, είτε στο δέρμα από τους διάφορους διαγνωστικούς και 
θεραπευτικούς χειρισμούς. Οι θέσεις αυτές αποτελούν και τις κυριότερες πύλες εισόδου των 
μικροβιακών παθογόνων68, 69. Πάνω από το 80% των λοιμώξεων στους ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς προέρχονται από την ενδογενή μικροβιακή χλωρίδα και όχι από εξωγενή πηγή, ενώ 
περίπου το 50% αυτών είναι νοσοκομειακές λοιμώξεις70

69

. Επίσης, η χορήγηση αντιμικροβιακής 
προφύλαξης με αντιβιοτικά από το στόμα διαταράσσει την φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα, ενώ οι 
συχνές και παρατεταμένες νοσηλείες στο νοσοκομείο οδηγούν στον αποικισμό του ασθενούς με 
νοσοκομειακά παθογόνα, όπως ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτηριακά στελέχη gram-αρνητικά 
βακτήρια ή Candida spp . Έχει αποδειχθεί σε μελέτες, ότι ποσοστό μικρότερο του 10% των 
ασθενών με οξεία λευχαιμία κατά την διάγνωση αποικίζονται με ψευδομονάδα πριν την είσοδό τους 
στο νοσοκομείο, σε σχέση με το 50% των ασθενών που παραμένουν στο νοσοκομείο πάνω από 4 
εβδομάδες71

Εκτός από τους πιο πάνω, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δρουν συγχρόνως ή 
ακολούθως και μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο λοίμωξης και φαίνονται στον  πίνακα 8. 

. 

 
 

Πίνακας 8: Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη λοίμωξης σε ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα 
 

ουδετεροπενία (βαρύτητα και διάρκεια) 
διαταραχές, λόγω της υποκείμενης νόσου, της κυτταρικής (νόσος Hodgkin) και χυμικής (πολλαπλό μυέλωμα, χρόνια 
λεμφογενής λευχαιμία) ανοσίας 
διάσπαση της ακεραιότητας του δέρματος και των βλεννογόνων εξ’ αιτίας της χημειοθεραπείας, της λοίμωξης ή της 
φλεγμονής 
διήθηση των φυσικών εκφορητικών οδών από το νεόπλασμα 
μεταβολή της φυσιολογικής χλωρίδας του ασθενούς 
έκθεση σε νοσοκομειακά παθογόνα 
ανοσοκατασταλτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις (χημειοθεραπεία, κορτικοστεροειδή, ακτινοθεραπεία, μεταμόσχευση μυελού 
των οστών) 
επεμβατικές διαδικασίες ή ξένα σώματα (ενδοφλέβιοι κεντρικοί καθετήρες, ουροκαθετήρες, αναρρόφηση ή βιοψία μυελού 
των οστών, μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του, κ.α.) 
Σπληνεκτομή 
υποσιτισμός ή παρεντερική διατροφή 
διαταραχές κεντρικού νευρικού συστήματος 
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Ο πυρετός σε ουδετεροπενικό ασθενή αποτελεί συχνή επιπλοκή της χημειοθεραπείας. 
Εμφανίζεται στο 10-50% των ασθενών με συμπαγείς όγκους και πάνω από το 80% των ασθενών 
με αιματολογικά νοσήματα. Συνήθως απαιτεί θεραπεία για 7-12 μέρες με αποτέλεσμα αύξηση του 
κόστους νοσηλείας και ρυθμό θανάτου που σύμφωνα με νεότερες μελέτες φθάνει το 10%72. Η 
διάγνωση της λοίμωξης σε ασθενείς με ουδετεροπενία αποτελεί περίπλοκη διαδικασία, λόγω του 
ότι πολλά από τα σημεία και τα συμπτώματα της λοίμωξης δεν εμφανίζονται. Παρόλο που οι 
καλλιέργειες μπορεί να είναι αρνητικές σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς με εμπύρετη 
ουδετεροπενία, όλοι οι ασθενείς με ουδετεροπενία που εμφανίζουν πυρετό απαιτούν άμεση 
αξιολόγηση και θεραπεία με ευρέου φάσματος εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία 73

Η ουδετεροπενία που επάγεται από τη χημειοθεραπεία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
παράγοντα θνησιμότητας που σχετίζεται με λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένου μυκητιάσεων, σήψης 
από gram-αρνητικά βακτήρια, πνευμονίας και άλλων παθήσεων του αναπνευστικού, 
καρδιαγγειακών παθήσεων και διαταραχών του ήπατος και των νεφρών. Ο κίνδυνος θανάτου ως 
αποτέλεσμα της εμπύρετης ουδετεροπενίας αυξάνεται ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως 
χαρακτηριστικά των ασθενών, τύπο της κακοήθειας, και την παρουσία συνοδών παθήσεων και 
επιπλοκών της λοίμωξης

.  

14. Σε μια μελέτη ασθενών που νοσηλεύθηκαν για εμπύρετη ουδετεροπενία 
σε μια περίοδο 6 χρόνων σε 115 ακαδημαϊκά ιατρικά κέντρα, το ολικό ποσοστό θνησιμότητας που 
σχετίστηκε με εμπύρετη ουδετεροπενία βρέθηκε ότι ήταν 9,5%, και ήταν μεγαλύτερο σε ασθενείς 
με λευχαιμία (14,3%), μικρότερο σε ασθενείς με λέμφωμα (8,9%), ενώ το μικρότερο ποσοστό 
παρατηρήθηκε σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους (8%)15. 

Η βακτηριαιμία ως επιπλοκή της εμπύρετης ουδετεροπενίας οφειλόταν κυρίως σε gram-
αρνητικά βακτήρια, με συχνότερο την ψευδομονάδα, και σχετιζόταν με υψηλή θνητότητα (>90%). 
Δυο πολύ σημαντικά γεγονότα συνέβαλαν στη μείωση της θνητότητας από λοιμώξεις με τα πολύ 
επικίνδυνα, gram-αρνητικά βακτήρια, και αύξηση των λοιμώξεων σε λοιμώξεις από τα πιο αθώα, 
gram-θετικά βακτήρια και μύκητες93: (1) η ευρεία αποδοχή της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής, 
και (2) ο ιδανικός συνδυασμός των αντιμικροβιακών. Πριν από περίπου 40 χρόνια, ο Shrimpff και 
συνεργάτες, πρότειναν την εμπειρική θεραπεία σε κάθε εμπύρετο επεισόδιο ουδετεροπενικών 
ασθενών. Σε αυτή τη μελέτη ο συνδυασμός καρβενικιλλίνης και γενταμυκίνης, που είναι δραστικός 
έναντι της ψευδομονάδας και άλλων gram-αρνητικών βακίλλων, χρησιμοποιήθηκε εμπειρικά μόλις 
ο ουδετεροπενικός ασθενής παρουσίαζε πυρετό χωρίς αναμονή για την εμφάνιση κλινικών ή/και 
μικροβιολογικών ενδείξεων λοίμωξης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα καταγράφηκε δραματική 
μείωση της θνητότητας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μεταξύ των 800 αποδεδειγμένων 
επεισοδίων βακτηριαιμίας που περιλαμβάνονται στις 8 μελέτες της Διεθνούς Ομάδας 
Αντιμικροβιακής Θεραπείας (IATG-International Antimicrobial Therapy Group) του EORTC, 
που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1978-1994, η συνολική θνητότητα μειώθηκε από 21% 
σε 7% 74 , 75

 

. Βέβαια, σήμερα η πρώιμη εμπειρική χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων για την 
αντιμετώπιση του πυρετύ σε ουδετεροπενικούς ασθενείς έκανε την επιβεβαίωση της λοίμωξης 
ακόμη πιο δύσκολη. 

2.4.2. Αναβολή ή/και μείωση της έντασης της δόσης της χημειοθεραπείας 
Οι τροποποήσεις στη προγραμματισμένη δόση της χημειοθεραπείας αποτελούν ακόμα μια 

επιπλοκή της ουδετεροπενίας, και είναι αποτέλεσμα της καθυστερημένης ανάκαμψης του μυελού 
των οστών μετά τη χημειοθεραπεία. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει την έκταση με την οποία οι 
ογκολόγοι μειώνουν τις δόσεις ή αναβάλουν τη χημειοθεραπεία. Σε μια μελέτη σε ασθενείς με 
πρώιμου σταδίου καρκίνο του μαστού υπήρξαν τροποποιήσεις της δόσης της χημειοθεραπείας στο 
28% των ασθενών (με περισσότερες από μια φορά στο 61% αυτών των ασθενών) και χορηγήθηκε 
<85% της προγραμματισμένης δόσης της χημειοθεραπείας στο 30% των ασθενών76. Σε μια ακόμα 
μεγαλύτερη μελέτη με περισσότερους από 20000 ασθενείς με επικουρική θεραπεία για 
αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού, η μέση σχετική ένταση της δόσης της χημειοθεραπείας ήταν 
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<85% σε περισσότερους από τους μισούς (58%) ασθενείς. Η μείωση και η αναβολή της 
χημειοθεραπείας είναι πιο πιθανές σε ηλικιωμένους ασθενείς (≥65 ετών) με τα δυο τρίτα (67%) 
αυτών των ασθενών να λαμβάνουν <85% της δόσης της χημειοθεραπείας77

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιες αλλαγές στην ένταση (χορηγούμενη δόση/ολική διάρκεια της 
θεραπείας) της δόσης της χημειοθεραπείας  μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του 
κλινικού αποτελέσματος, ενώ όταν σχετίζονται με μειωμένη επιβίωση ασθενών πρέπει να 
εξετάζονται και άλλες επιλογές αντιμετώπισης των ασθενών

. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση ηλικιωμένων ασθενών, πρέπει να εξετάζεται από τους 
θεράποντες ιατρούς η αναβολή ή/και η μείωση της δοσης της χημειοθεραπείας λόγω του 
αυξημένου κινδύνου για τοξικότητα.  

78 , 79 , 80 , 81 , 82 . Τα αποτελέσματα 
πρόσφατης μελέτης έδειξαν βελτιωμένη επιβίωση με τα εντατικά σχήματα χημειοθεραπείας (κάθε 
14 ημέρες) σε σχέση με τα καθιερωμένα σχήματα (κάθε 21 ημέρες), υποστηρίζοντας περαιτέρω την 
υπόθεση ότι η παράδοση της προγραμματισμένης δόσης της χημειοθεραπείας είναι σημαντικός 
παράγοντας που καθορίζει το κλινικό αποτέλεσμα83

81

. Συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης έντασης της 
δόσης της χημειοθεραπείας και βελτιωμένου κλινικού αποτελέσματος έχει αναφερθεί και από τη 
Γαλλική Ομάδα Επικουρικής Θεραπείας, μετά από σύγκριση 2 σχημάτων FEC (5-
Φθόριοουρακίλη/Επιρουβικίνη/Κυκλοφωσφαμίδη). Στην μελέτη αυτή, οι ασθενείς έλαβαν είτε FEC 
50 (5-Φθόριοουρακίλη 500mg/m2-Επιρουβικίνη 50mg/m2-Κυκλοφωσφαμίδη 500mg/m2), είτε FEC 
100 (5-Φθόριοουρακίλη 500mg/m2-Επιρουβικίνη 100mg/m2-Κυκλοφωσφαμίδη 500mg/m2). Μετά 
από 10 χρόνια παρακολούθησης των ασθενών τα ποσοστά επιβίωσης χωρίς την ασθένεια (FEC 50, 
45,35% Vs FEC 100, 50,7%, p=0,036) και η ολική επιβίωση (50,0% Vs 54,8% αντίστοιχα, 
p=0,038) ήταν βελτιωμένη στην ομάδα ασθενών που έλαβαν FEC 100 . 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης της αναβολής της προγραμματισμένης χημειοθεραπείας στην 
επιβίωση των ασθενών, η ανάλυση δεδομένων μιας αναδρομικής μελέτης από 793 ασθενείς με 
επικουρική χημειοθεραπεία  για καρκίνο του μαστού (μεταξύ ετών 1980-2000) έδειξε ότι οι 
ασθενείς που εκτέθηκαν σε περισσότερες από 2 αναβολές κύκλων της χημειοθεραπείας είχαν 
μικρότερο χρονικό διάστημα ελευθέρου ασθένειας και ολικής επιβίωσης σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που η θεραπεία τους χορηγήθηκε όπως προγραμματίστηκε82.  

Η συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης σοβαρής ουδετεροπενίας και της μείωσης της έντασης της 
δόσης της χημειοθεραπείας διερευνήθηκε σε 422 ασθενείς με καρκίνο του μαστού που έλαβαν 
επικουρική χημειοθεραπεία σε 15 ιατρικά κέντρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. 29% των ασθενών είχαν 
τουλάχιστον 1 ουδετεροπενικό επεισόδιο (νοσηλεία λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας, αναβολή 
χημειοθεραπείας ≥7 ημέρες, ή/και μείωση της δόση ς της χημειοθεραπείας ≥1 εβδομάδας λόγω 
ουδετεροπενίας), ενώ το 17% των ασθενών έλαβαν <85% της προγραμματισμένης δόσης της 
θεραπείας τους80. Οι ασθενείς με ένα τουλάχιστον  1 ουδετεροπενικό επεισόδιο έλαβαν μειωμένη 
ένταση της δόσης της χημειοθεραπείας σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους ασθενείς που δεν 
ανέπτυξαν ουδετεροπενικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.  

 

2.4.3. Επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών 
Η ουδετεροπενία που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία και οι επιπλοκές της έχουν αρνητική 

επίδραση στη ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε πρόσφατη μελέτη έχουν γίνει προσπάθειες για τη 
διερεύνηση της επίδρασης της σοβαρής ουδετεροπενίας στη ποιότητα ζωής των ασθενών που 
λαμβάνουν μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία χωρίς υποστηρικτική θεραπεία με G-CSF με 
εβδομαδιαίες μετρήσεις με το Short Form 36, το Hospital Anxiety Depression Scale και το 
Psychological Adjusment to Illness Scale84. Παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβολών στις τιμές των ουδετερόφιλων και των μετρήσεων στη φυσική λειτουργία, τη γενική 
υγεία, τη ζωτικότητα και τη διανοητική ικανότητα των ασθενών. Η μεγαλύτερη μείωση στη 
ποιότητα των ασθενών παρατηρήθηκε σε ασθενείς με ουδετεροπενία 4ου βαθμού. Επιπρόσθετα με 
τα πιο πάνω η γενική ιδέα της παραμονής σε νοσοκομειακο περιβάλλον, του αποχωρισμού από την 
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οικογένεια, του φόβου της λοίμωξης, του φόβου της αποτυχίας της θεραπείας και του θανάτου, 
έχουν σημαντική επίδραση στη ψυχολογία του ασθενούς και γενικά στην ποιότητα ζωής του. 
 

2.4.4. Κόστος που σχετίζεται με την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 
Παρόλο που το κόστος νοσηλείας αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό προβληματισμό των 

επιπλοκών της ουδετεροπενίας υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία που να αντικατοπτρίζουν το 
πραγματικό κόστος που σχετίζεται με την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. Επιπρόσθετα με το 
άμεσο κόστος της διάγνωσης και της θεραπείας στο νοσοκομείο, υπάρχει και το έμμεσο κόστος που 
σχετίζεται με την επίδραση της ουδετεροπενίας στη ποιότητα ζωής του ασθενούς.  

Σε δυο πρόσφατες μελέτες οικονομικής ανάλυσης των περιστατικών εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, αναφέρθηκε μέση διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο περίπου 10 ημέρες με μέσο 
κόστος νοσηλείας >20000 δολάρια 85 , 86 . Επιπλέον, μια μελέτη αξιολόγησης του έμμεσου μη 
νοσοκομειακού κόστους υπολόγισε ότι δαπανούνταν περίπου 5000 δολάρια για κάθε φορά που 
νοσηλευόταν κάποιος ασθενής για εμπύρετη ουδετεροπενία 87

 

. Σε μια άλλη οικονομική μελέτη 
ασθενών που νοσηλεύθηκαν σε 115 ακαδημαϊκά κέντρα για εμπύρετη ουδετεροπενία, εμφανίστηκαν 
55276 επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας σε 41779 ασθενείς σε μια χρονική περίοδο 6 χρόνων. 
Δεδομένα κόστους ήταν διαθέσιμα σε 52384 επεισόδια. Η νοσηλεία για εμπύρετη ουδετεροπενία 
για συνολικά 619837 μέρες νοσηλείας έφτασε το 1 εκατομύριο δολάρια. Η μέση διάρκεια νοσηλείας 
μειώθηκε κατά τη διάρκεια των 6 χρόνων κατά 10%, ενώ το κόστος ανά ημέρα νοσηλείας αυξήθηκε 
κατά 28%, αυξάνοντας το ολικό κόστος νοσηλείας για εμπύρετη ουδετεροπενία κατά 13%. 
Σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες της διάρκειας νοσηλείας και υψηλού κόστους βρέθηκαν ότι 
ήταν η διάγνωση ασθενών με λευχαιμία και επιπλοκές της λοίμωξης κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν μεγαλύτερη σε ασθενείς με λευχαιμία (19 ημέρες) σε 
σύγκριση με τους ασθενείς με λέμφωμα και συμπαγείς όγκους, με 10,8 και 8,5 ημέρες νοσηλείας, 
αντίστοιχα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ 

3.1. Προφίλ ουδετεροπενικού ασθενή 
Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς εμφανίζονται με ιδιαίτερα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά. Οι 

ασυνήθεις αυτές εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνουν: α) απουσία σημείων και συμπτωμάτων, β) γρήγορη 
εξέλιξη της νόσου, γ) ασυνήθεις θέσεις εντόπισης της λοίμωξης και δ) συχνά οι αιτιολογικοί 
παράγοντες είναι ασυνήθη ή ανθεκτικά παθογόνα88

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του εμπύρετου ουδετεροπενικού ασθενή είναι η έλλειψη 
ευρημάτων από την αντικειμενική εξέταση. Η μειωμένη φλεγμονώδης απάντηση στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς περιορίζει τις εκδηλώσεις της λοίμωξης και έτσι ο πυρετός να 
αποτελεί το πρώτο και πολλές φορές το μοναδικό σύμπτωμά της

. 

89 7, . Περισσότεροι από τους 
μισούς ασθενείς που έχουν συμπεριληφθεί στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τον EORTC 
τα τελευταία τριάντα χρόνια, δεν έχουν κανένα άλλο σύμπτωμα λοίμωξης εκτός από πυρετό. Η 
απουσία εμφάνισης των τυπικών σημείων και συμπτωμάτων της λοίμωξης αποδείχθηκε πριν από 
περίπου 30 χρόνια, σε μελέτη των Sickle και συνεργατών, στην οποία βρέθηκε ότι μεταξύ των 
ασθενών με πνευμονία το 84% αυτών με ουδετερόφιλα >1000/mm3 παρήγαγαν πυώδη πτύελα σε 
σχέση μόνο με το 8% αυτών με σοβαρή ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <100/mm3)90

Από πολλές μελέτες που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, εκτιμάται ότι 48-60% των ασθενών με 
εμπύρετη ουδετεροπενία έχει κλινικά ή μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη. Η βακτηριαιμία 
αποτελεί το 20 έως και 25% των εμπύρετων επεισοδίων, ενώ οι άλλες μικροβιολογικά και κλινικά 
τεκμηριωμένες λοιμώξεις αποτελούν το 5% και το 25-30% των επεισοδίων αντίστοιχα 

.  

9,10. Τέλος 
στο 40% περίπου των εμπύρετων επεισοδίων δεν αποκαλύπτεται παθογόνο αίτιο λοίμωξης, και 
θεωρούνται ως πυρετός αγνώστου αιτιολογίας (πίνακας 9). Στις περιπτώσεις πυρετού αγνώστου 
αιτιολογίας, η γνώση των συχνότερων θέσεων λοίμωξης μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική 
απόφαση. Από τις μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις εκτός της βακτηριαιμίας, σημειώνεται 
η αυξανόμενη συχνότητα των μυκητιάσεων. Τέλος σημαντικό αίτιο πυρετού στους ασθενείς αυτούς 
αποτελούν και οι ιοί90, 91 . Πριν την εφαρμογή της εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας η 
συχνότητα εμφάνισης μικροβιολογικά αποδεδειγμένης λοίμωξης έφθανε έως και 75%, ενώ σήμερα 
με την έγκαιρη χορήγηση των αντιβιοτικών το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 35%92,93

 
. 

 
Πίνακας 9: Συχνότητα των διαφόρων τύπων λοιμώξεων σε εμπύρετα επεισόδια ουδετεροπενικών 

ασθενών9,10 
 

Τύπος λοίμωξης Συχνότητα 
Μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις  

Βακτηριαιμία 20-25% 
Άλλες μικροβιολογικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις 5% 

Κλινικά αποδεδειγμένες λοιμώξεις 20-25% 
Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας 40% 

 
 
Οι λοιμώξεις από gram-αρνητικά βακτήρια, και ιδιαίτερα από Pseudomonas aeruginosa, 

εξελίσσονται πολύ γρήγορα εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, και οι περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν 
σε θάνατο εντός 48 ωρών. Επίσης, ορισμένα gram-θετικά βακτήρια όπως διάφορα είδη 
Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus και πνευμονιόκοκκοι μπορεί να προκαλέσουν 
κεραυνοβόλο σηπτικό shock, που οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια ή/και σύνδρομο αναπνευστικής 
δυσχέρειας και χαρακτηρίζεται από υψηλή θνητότητα. Παράγοντες που προδιαθέτουν στην 
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εμφάνιση τέτοιου τύπου λοιμώξεων είναι: (1) η εκτεταμένη βλεννογονίτιδα, (2) η βαριά 
ουδετεροπενία, (3) η χημειοθεραπεία με υψηλές δόσεις κυταραβίνης, και (4) η αντιμικροβιακή 
χημειοπροφύλαξη, ιδιαίτερα αν συνδυάζεται με φαρμακευτικούς παράγοντες για την ελάττωση της 
γαστρικής οξύτητας όπως Η2-αναστολείς ή αντιόξινα 88. 

Οι λοιμώξεις έχουν την τάση να εμφανίζονται όπου υπάρχει διάσπαση των ανατομικών 
φραγμών εξ αιτίας φλεγμονής, χημειοθεραπείας ή επεμβάσεων, θέσεις που αποτελούν πύλη 
εισόδου των μικροβίων. Οι λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς συχνά εντοπίζονται σε 
ασυνήθεις θέσεις. Οι συχνότερες εστίες λοίμωξης που συνοδεύουν την βακτηριαιμία είναι ο 
πνεύμονας, η στοματοφαρυγγική κοιλότητα, η περιπρωκτική χώρα και οι ενδοφλέβιοι καθετήρες με 
αυξανόμενη συχνότητα. Το ουροποιητικό δεν αποτελεί συχνή εστία λοίμωξης εκτός εάν υπάρχει 
ουροκαθετήρας71,94

Δυσκολίες στη διάγνωση και στη θεραπεία της λοίμωξης προέρχονται και από τα υπεύθυνα 
παθογόνα, τα οποία συχνά δεν ανήκουν στα κοινά παθογόνα ή αποτελούν πολυανθεκτικά 
νοσοκομειακά στελέχη. Πολλοί από τους μικροοργανισμούς σπάνια προκαλούν λοιμώξεις στα 
φυσιολογικά άτομα, συνήθως προέρχονται από την φυσιολογική ανθρώπινη χλωρίδα και ορισμένοι 
είναι ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά. Οι λοιμώξεις αυτές συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία. 
Πολλές λοιμώξεις που συνδέονται με καθετήρες προέρχονται από μικροοργανισμούς, όπως οι 
gram-θετικοί βάκιλλοι Bacillus spp. και Corynebacterium jeikeium, οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στα 
β-λακταμικά αντιβιοτικά, αλλά ευαίσθητοι στην βανκομυκίνη. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχει 
αναφερθεί σημαντικός αριθμός μυκητιασικών λοιμώξεων που προκαλούνται από διάφορους 
σπάνιους μικροοργανισμούς. Από αυτούς συχνότεροι είναι οι Trichosporon beigelii, 
Blastoschizomyces capitatus και Fusarium spp.. Στους σπάνιους παθογόνους μύκητες επίσης 
ανήκουν και οι Hansenula anomala, Rhodotorula spp. και Scedosporium inflatum

.  

88,95

 

. Κατά το 
παρελθόν η ασυνήθης εμφάνιση των λοιμώξεων οφειλόταν συνήθως στην έλλειψη αποτελεσματικής 
θεραπείας έναντι των κοινών παθογόνων. Σήμερα οι ασυνήθεις λοιμώξεις οφείλονται σε 
μικροοργανισμούς με χαμηλή λοιμογόνο δύναμη σε φυσιολογικά άτομα, που είναι ανθεκτικοί στη 
θεραπεία. Οι ασυνήθεις εκδηλώσεις έχουν ελαττωθεί σε σχέση με το παρελθόν εξ’ αιτίας της 
έγκαιρης και αποτελεσματικής θεραπείας, όπως συμβαίνει με την Pseudomonas aeruginosa.  

3.2. Αρχική εκτίμηση ουδετεροπενικού ασθενή με πυρετό 
Ο σκοπός της αρχικής εκτίμησης του ασθενούς αμέσως μετά την εμφάνιση του πυρετού είναι η 

ταυτοποίηση δυνητικής εστίας λοίμωξης με στόχο την χορήγηση της ενδεδειγμένης θεραπευτικής 
αγωγής. Έχει παρατηρηθεί ότι τα συμπτώματα και τα σημεία λοίμωξης σε ασθενή με σοβαρή 
ουδετεροπενία ελαχιστοποιούνται ή απουσιάζουν. Παρόλα αυτά όμως, πρέπει να γίνεται 
λεπτομερής λήψη ιστορικού καθώς και φυσική εξέταση για την αναζήτηση ακόμη και ήπιας έντασης 
συμπτωμάτων, σημείων ή πόνου στις συχνότερες θέσεις εντόπισης των λοιμώξεων. Εξ’ αιτίας της 
απουσίας ουδετεροφίλων η μικροσκοπική εξέταση ούρων μπορεί να είναι φυσιολογική, ακόμη και 
στις περιπτώσεις που υπάρχει λοίμωξη ουροποιητικού. Εν τούτοις, πρέπει να πραγματοποιούνται 
καλλιέργειες ούρων με την εμφάνιση του πυρετού, εάν υπάρχουν σημεία λοίμωξης, εάν υπάρχει 
ουροκαθετήρας και εάν στη γενική ούρων υπάρχουν παθολογικά ευρήματα 9. Εάν υπάρχει διάρροια 
που θεωρείται ότι είναι λοιμώδους αιτιολογίας, τα κόπρανα πρέπει να εξετάζονται για τη τοξίνη 
του Clostridium difficile αλλά και για βακτηρίδια, ιούς και πρωτόζωα. Η ταυτοποίηση τέτοιων 
μικροοργανισμών είναι σημαντική και για την πρόληψη της ενδονοσοκομειακής μετάδοσης 9,10. Η 
εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού δεν συνιστάται ως διαδικασία ρουτίνας, εκτός εάν υπάρχουν 
συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν υπάρχει θρομβοπενία ή είναι αντιμετωπίσιμη. 
Ακτινογραφία θώρακος πρέπει να διενεργείται κατά την εμφάνιση του εμπύρετου επεισοδίου70, 
παρότι οι κατευθυντήριες οδηγίες της IDSA προτείνουν ότι πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν 
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σημεία ή συμπτώματα λοίμωξης από το αναπνευστικό. Τέλος, η διενέργεια γενικής αίματος και ο 
προσδιορισμός βασικών βιοχημικών παραμέτρων είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό της 
υποστηρικτικής αγωγής και την διαχείριση ενδεχόμενης φαρμακευτικής τοξικότητας.  
 

3.3. Κατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου 
Οι θανατηφόρες συνέπειες της παρατεταμένης και βαριάς ουδετεροπενίας που περιγράφηκαν 

από τον Bodey και τους συνεργάτες, οδήγησαν στην ευρέως αποδεκτή πρακτική αντιμετώπισης 
των ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία, που περιλαμβάνει νοσηλεία στο νοσοκομείο και 
χορήγηση εμπειρικά ευρέως φάσματος αντιβιοτικών8. Οι ασθενείς όμως με εμπύρετη 
ουδετεροπενία εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια σε ότι αφορά στον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής 
λοίμωξης, γεγονός που οφείλεται στον τύπο της υποκείμενης νόσου και στο είδος της θεραπείας 
που εφαρμόσθηκε. Από την άλλη πλευρά, η παρατεταμένη νοσηλεία και η μακράς διάρκειας 
χορήγηση αντιβιοτικών δημιουργεί προβλήματα, όπως η τοξικότητα από τα αντιβιοτικά, η έκθεση 
σε νοσοκομειακά ανθεκτικά παθογόνα, το υψηλό κόστος νοσηλείας και η κακή ποιότητα ζωής9,10. 

Οι πιο πάνω λόγοι οδήγησαν σε προσπάθειες διαχωρισμού των ουδετεροπενικών ασθενών με 
πυρετό σε «χαμηλού κινδύνου» και «υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη μειζόνων επιπλοκών, με 
προοπτική ο διαχωρισμός αυτός να έχει σημαντική επίπτωση στην επιλογή της κατάλληλης 
θεραπείας. Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών χαμηλού κινδύνου μπορεί να είναι απλούστερη 
και να έχει χαμηλότερο κόστος χωρίς να διακινδυνεύει η αποτελεσματικότητα της θεραπείας72,74. 
Ο βασικός προβληματισμός στο σημείο αυτό είναι η ασφαλής πρόβλεψη ότι ο συγκεκριμένος 
ασθενής είναι «χαμηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη επιπλοκών κατά την διάρκεια της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. Πολλές προσεγγίσεις έγιναν βάσει κριτηρίων, πρώτον κατά την έναρξη του 
πυρετού και την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο και δεύτερον κατά την διάρκεια της 
νοσηλείας όταν ο ασθενής είναι απύρετος, έχει στείρες αιμοκαλλιέργειες και εμφανίζει σταθερή 
κλινική κατάσταση. Από την ανασκόπηση των σημαντικότερων μελετών της βιβλιογραφίας 
προκύπτει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά που κατατάσσουν τον ασθενή στη ομάδα “χαμηλού 
κινδύνου” είναι αυτά που συνοψίζονται στον πίνακα 1010. 
 

 
Πίνακας 10: Παράγοντες που συνδέονται με χαμηλό κίνδυνο για την εμφάνιση σοβαρής λοίμωξης 

σε ασθενείς με ουδετεροπενία10 
 

απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων ≥100/mm3 

απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων ≥100/mm3 

φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος 
φυσιολογικές ή ελαφρώς αυξημένες ηπατικές και νεφρικές δοκιμασίες 
διάρκεια ουδετεροπενίας <7 ημέρες 
αναμενόμενη διάρκεια ουδετεροπενίας <10 μέρες 
απουσία σημείων λοίμωξης στο σημεία εισόδου ενδοφλέβιων καθετήρων 
στοιχεία ανάκαμψης της λειτουργίας του μυελού των οστών  
(πολυμορφοπύρηνα >100/mm3, ή αιμοπετάλια >75.000/mm3) 
νεοπλασματική νόσος σε ύφεση 
μέγιστη θερμοκρασία <39.0 °C 
απουσία νευρολογικών ή διανοητικών διαταραχών 
ασθενής σε καλή γενική κατάσταση 
απουσία επιπλοκών (shock, υποξίας, πνευμονίας ή λοίμωξης άλλου οργάνου, εμετού ή διάρροιας) 
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Αρκετά πρόσφατα, η ομάδα μελέτης των λοιμώξεων της Πολυεθνικής Εταιρείας για 
Υποστηρικτική Θεραπεία στον Καρκίνο (MASCC, Multinational Association for Supportive Care 
in Cancer), ανέπτυξε σύστημα βαθμονόμησης για την αναγνώριση των ασθενών “χαμηλού κινδύνου” 
με κακοήθεια και εμπύρετη ουδετεροπενία96

 

. Το σύστημα προέκυψε από προοπτική συνεργατική 
μελέτη στην οποία αξιολογήθηκαν διάφορα χαρακτηριστικά 1139 ασθενών κατά την εμφάνιση του 
πυρετού, και βρέθηκε ότι αυτά που συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών και καλή έκβαση 
είναι τα εξής: ηλικία <60 ετών, νεοπλασματική νόσος σε μερική ή πλήρη ύφεση, απουσία 
συμπτωμάτων νόσου, εμφάνιση του πυρετού εκτός του νοσοκομείου, θερμοκρασία <39.0 °C, 
φυσιολογική ακτινογραφία θώρακος, απουσία υπότασης, αριθμός αναπνοών ≤24/min, απουσία 
χρόνιας πνευμονικής νόσου, απουσία αιμορραγίας, απουσία αφυδάτωσης, απουσία ιστορικού 
μυκητιασικής λοίμωξης και απουσία χορήγησης αντιμυκητιασικής αγωγής τους τελευταίους 6 μήνες. 
Μετά από επιπλέον ανάλυση της βαρύτητας που έχει το κάθε χαρακτηριστικό για την εμφάνιση 
σοβαρών επιπλοκών, προέκυψε το σύστημα βαθμονόμησης που φαίνεται στον πίνακα 11 και 
περιλαμβάνει 7 χαρακτηριστικά. Το μέγιστο άθροισμα του συστήματος είναι 26, ενώ τιμές ≥ 21 
αποτελούν προγνωστικό δείκτη για “χαμηλό κίνδυνο” εμφάνισης μειζόνων επιπλοκών σε ποσοστό 
91%.  

 
Πίνακας 11: Σύστημα βαθμονόμησης κινδύνου ανάπτυξης μειζόνων επιπλοκών ουδετεροπενικών 

ασθενών με πυρετό, που βασίζεται στο προγνωστικό μοντέλο της MASCC10 
 

Χαρακτηριστικό Βαθμολογία 
Φορτίο νόσου α  

Χωρίς συμπτώματα 5 
Ήπιου βαθμού συμπτώματα 5 
Μέτριου βαθμού συμπτώματα 3 

Απουσία υπότασης 5 
Απουσία χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 4 
Συμπαγής όγκος ή απουσία προηγούμενης μυκητιασικής λοίμωξης σε 
ασθενή με αιματολογική κακοήθεια 

4 

Εξωνοσοκομειακός ασθενής 3 
Απουσία αφυδάτωσης 3 
Ηλικία <60 ετών β 2 
Σημείωση: Οι βαθμολογίες που αφορούν στο «φορτίο νόσου» δεν αθροίζονται. Επομένως το μέγιστο θεωρητικά άθροισμα 
είναι 26. 
α Επιλέγεται μόνο ένα. 
β Δεν εφαρμόζεται σε ασθενείς ≤16 ετών. Οι παράγοντες που καθορίζουν τα παιδιά με εμπύρετη ουδετεροπενία για την 
εμφάνιση επιπλοκών είναι o αρχικός αριθμός μονοκυττάρων ≥100/mm3, η απουσία επιπλοκών και η φυσιολογική 
ακτινογραφία θώρακος97

 
. 

 
Μεταξύ των παραγόντων που θεωρείται ότι έχουν προγνωστική αξία για την εμφάνιση 

μειζόνων επιπλοκών είναι η υποκείμενη νόσος (αιματολογικές κακοήθειες Vs συμπαγείς όγκοι) και 
η διάρκεια της ουδετεροπενίας. Καμία όμως από τις δύο αυτές παραμέτρους δεν περιλαμβάνεται 
στο μοντέλο της MASCC. Η αναμενόμενη διάρκεια της ουδετεροπενίας συχνά χρησιμοποιείται από 
αρκετούς συγγραφείς για τον καθορισμό των ασθενών «χαμηλού κινδύνου», η οποία αν και δεν 
αποτελεί προγνωστικό δείκτη για την τελική έκβαση εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση με την 
ανταπόκριση στην αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία που δεν απαιτεί τροποποίηση. Αφού η 
ακριβής πρόβλεψη της διάρκειας και της βαρύτητας της ουδετεροπενίας είναι ο επιθυμητός στόχος, 
είναι προφανές ότι οι παράμετροι αυτοί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη των 
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μελλοντικών μοντέλων κινδύνου, που θα επιτρέψει την εφαρμογή της άριστης θεραπείας σε 
ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία96, 

Επομένως είναι γενικά αποδεκτό ότι οι ασθενείς με κακοήθειες και εμπύρετη ουδετεροπενία 
αποτελούν ετερογενή πληθυσμό, υποομάδα του οποίου έχει χαμηλό κίνδυνο για την εμφάνιση 
σοβαρών επιπλοκών ή θανάτου. Η κατηγοριοποίηση αυτή του κινδύνου έχει οδηγήσει σε αλλαγές, 
σε σχέση με το παρελθόν, στο είδος της αντιμικροβιακής αγωγής (συνδυασμένη vs μονοθεραπεία), 
στον τρόπο χορήγησης (παρεντερικά vs από του στόματος) και στην διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο. 
 

3.4. Εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή 
Οι λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς απαιτούν άμεση αντιμετώπιση γιατί εξελίσσονται 

ταχύτατα. Η μεγάλη συχνότητα της βακτηριαιμίας, όπως και η αυξημένη θνητότητα χωρίς την 
έγκαιρη θεραπεία, υποδηλώνουν την επείγουσα φύση του προβλήματος. Για τους λόγους αυτούς, 
κατά την αρχική εμφάνιση του πυρετού απαιτείται έγκαιρη εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών σε 
όλους τους ασθενείς με ουδετεροπενία. Η αρχική αυτή θεραπεία πρέπει να στρέφεται κυρίως 
έναντι των βακτηριδίων, γιατί οι μύκητες, οι ιοί και τα πρωτόζωα συνήθως αποτελούν αιτία 
δευτερογενών λοιμώξεων 98 70, . Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ασθενείς απαντούν στην εμπειρική 
χορήγηση αντιβιοτικών, παρά την αδυναμία απομόνωσης παθογόνων μικροοργανισμών, γεγονός το 
οποίο έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της θνητότητας, ακόμη και στους ασθενείς με σοβαρού 
βαθμού ουδετεροπενία. Η επιλογή της κατάλληλης αρχικής αντιμικροβιακής αγωγής εξαρτάται από 
την γνώση των μικροοργανισμών που ευθύνονται για λοίμωξη στα διάφορα είδη ανοσοκαταστολής, 
την γνώση της μικροβιακής χλωρίδας του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο ασθενής και την 
ευαισθησία που αυτή εμφανίζει στα διάφορα αντιβιοτικά10. Τα εμπειρικά αντιμικροβιακά σχήματα 
στηρίζονται στις εξής βασικές αρχές: α) να καλύπτουν την ψευδομονάδα και τα διάφορα είδη 
εντεροβακτηριοειδών, που αποτελούν σημαντική αιτία θανατηφόρων λοιμώξεων σ’ αυτή την 
κατηγορία ασθενών, και β) ο συνδυασμός των αντιβιοτικών να παρουσιάζει συνέργεια 99

9

. Η 
Αμερικάνικη Εταιρεία Λοιμώξεων (IDSA, Infectious Diseases Society of America) έχει 
καθιερώσει την έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών για την εμπειρική αντιμετώπιση των εμπύρετων 
επεισοδίων σε ουδετεροπενικούς ασθενείς. Επισημένεται όμως, ότι οι Οδηγίες είναι γενικές και 
όταν εφαρμόζονται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς 
ξεχωριστά, ο τύπος της λοίμωξης, η ευαισθησία των μικροοργανισμών που απομονώνονται 
συχνότερα στο κάθε νοσοκομείο, η υποκείμενη αιτία της ουδετεροπενίας και η αναμενόμενη 
διάρκεια της ,10. 

3.4.1. Θεραπεία με αντιβιοτικά ενδοφλεβίως 
Για την αντιμετώπιση των εμπύρετων επεισοδίων στους ουδετεροπενικούς ασθενείς 

χρησιμοποιούνται 3 γενικά σχήματα ενδοφλεβίων αντιβιοτικών θεραπειών παρόμοιας 
αποτελεσματικότητας, με τον περιορισμό όμως, ότι κάποια είναι καταλληλότερα για ορισμένους 
ασθενείς ή για ορισμένα νοσοκομεία. Τα σχήματα αυτά αποτελούνται: από ένα αντιβιοτικό 
(μονοθεραπεία), από δύο αντιβιοτικά χωρίς προσθήκη γλυκοπεπτιδικού αντιβιοτικού (βανκομυκίνη), 
και από ένα γλυκοπεπτιδικό αντιβιοτικό (βανκομυκίνη) σε συνδυασμό με 1 ή 2 άλλα αντιβιοτικά. 

 
3.4.1.1. Μονοθεραπεία 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ μονοθεραπείας 
και συνδυασμένης θεραπείας για την εμπειρική αντιμετώπιση των μη επιπλεγμένων επεισοδίων 10. 
Αντιβιοτικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση αυτή με επιτυχία είναι: οι 
κεφαλοσπορίνες τρίτης ή τέταρτης γενιάς (κεφταζιντίμη ή κεφεπίμη) ή οι καρμπαπενέμες 
(ιμιπενέμη ή μεροπενέμη)100,101. Τονίζεται ότι, το ευρύ φάσμα των μικροβίων που παράγουν β-
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λακταμάσες έχει μειώσει την αποτελεσματικότητα της κεφταζιντίμης ως μονοθεραπεία. Η 
κεφεπίμη, η ιμιπενέμη και η μεροπενέμη σε αντίθεση με την κεφταζιντίμη είναι αποτελεσματικοί 
παράγοντες εναντίον των στρεπτοκόκκων viridans και διαφόρων πνευμονιοκόκκων. Η προσθήκη 
βανκομυκίνης φαίνεται ότι απαιτείται σπανιότερα όταν χρησιμοποιείται η κεφεπίμη ως 
μονοθεραπεία σε σχέση με την κεφταζιντίμη. Τουλάχιστον σε δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες, η μεροπενέμη ως μονοθεραπεία έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη της 
κεφταζιντίμης102

101
. Η πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη έχει επίσης βρεθεί αποτελεσματική, αλλά δεν 

έχει μελετηθεί τόσο εκτενώς όσο τα προαναφερθέντα αντιβιοτικά . Τέλος, οι ασθενείς θα πρέπει 
να παρακολουθούνται στενά ως προς την ανταπόκριση στην θεραπεία, την πιθανότητα εμφάνισης 
δευτερογενούς λοίμωξης και την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών.  
 
3.4.1.2. Συνδυασμένη θεραπεία με δύο αντιβιοτικά χωρίς βανκομυκίνη 

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι συνδυασμοί περιλαμβάνουν μια αμινογλυκοσίδη (γενταμικίνη, 
τομπραμυκίνη ή αμικασίνη) μαζί με μια αντιψευδομοναδική πενικιλλίνη (τικαρκιλλίνη-κλαβουλανικό 
οξύ ή πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη) ή με μια αντιψευδομοναδική κεφαλοσπορίνη (κεφεπίμη ή 
κεφταζιντίμη) ή με μια καρμπαπενέμη (ιμιπενέμη ή μεροπενέμη). Τα πλεονεκτήματα των 
συνδυασμένων σχημάτων είναι η δυνητική συνεργική δράση των αντιβιοτικών έναντι ορισμένων 
gram-αρνητικών βακτηριδίων και η ανάπτυξη μικρότερης ανθεκτικότητας κατά την διάρκεια της 
θεραπείας. Μείζονα μειονεκτήματα των συνδυασμών αυτών είναι η έλλειψη δραστικότητας εναντίον 
μερικών gram-θετικών βακτηριδίων, και η νεφροτοξικότητα, η ωτοτοξικότητα και η υποκαλιαιμία 
που εμφανίζουν οι αμινογλυκοσίδες και οι καρβοξυπενικιλλίνες 10.  

Οι κινολόνες σε συνδυασμό με β-λακτάμες ή γλυκοπεπτίδια αποτελούν μια άλλη προσέγγιση 
συνδυασμένης θεραπείας ασθενών που δεν λαμβάνουν κινολόνες ως χημειοπροφύλαξη. Οι 
νεότερες κινολόνες (γκατιφλοξασίνη, μοξιφλοξασίνη και λεβοφλοξασίνη) έχουν χρησιμοποιηθεί 
επιλεκτικά σε ασθενείς με ουδετεροπενία και νεοπλασματικά νοσήματα, απαιτούνται όμως 
περαιτέρω μελέτες για να καθορισθεί ο ρόλος τους. Ενδεικτικά αναφέρεται μεγάλη συγκριτική 
μελέτη στην οποία ο συνδυασμός σιπροφλοξασίνης με πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη είναι εξ’ ίσου 
αποτελεσματικός με τον συνδυασμό τομπραμυκίνης με πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμη 10. Είναι 
σημαντικό όλα τα αρχικά αντιμικροβιακά σχήματα, να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε αντιβιοτικό με 
αντιψευδομοναδική δράση103

 
. 

3.4.1.3. Θεραπεία με βανκομυκίνη μαζί με ένα ή δύο άλλα αντιβιοτικά 
Οι λοιμώξεις που προκαλούνται από gram-θετικά βακτήρια συνήθως δεν εκδηλώνονται με 

θορυβώδη συμπτώματα, όμως ορισμένοι μικροοργανισμοί είναι ευαίσθητοι μόνο στην βανκομυκίνη 
και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο σε διάστημα <24 ωρών αν μείνουν χωρίς 
θεραπεία. Εξ’ αιτίας της αναδυόμενης ανθεκτικότητας ορισμένων μικροοργανισμών στην 
βανκομυκίνη, η χορήγηση της πρέπει να έχει περιορισμένες ενδείξεις. Αυτός είναι ο λόγος εξ’ 
αιτίας του οποίου, αρκετές επιστημονικές εταιρείες έχουν θεσπίσει Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη 
χρήση της βανκομυκίνης 104. Από μελέτες φαίνεται ότι δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην 
αρχική εμπειρική θεραπεία, αλλά να είναι διαθέσιμη στην συνέχεια όπου απαιτείται105. Έτσι, σε 
νοσοκομεία στα οποία οι λοιμώξεις από μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στην βανκομυκίνη δεν είναι 
συχνές, πρέπει να χορηγείται μόνον όταν επιβάλλεται από τα αποτελέσματα των καλλιεργειών106

Επομένως, η βανκομυκίνη ενδείκνυται να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική εμπειρική αγωγή 
ασθενών, εάν υπάρχει: 1) κλινική υποψία σοβαρής λοίμωξης που συνδέεται με φλεβικούς 
καθετήρες, 2) γνωστός αποικισμός από πνευμονιοκόκκους ανθεκτικούς στην πενικιλλίνη και 
κεφαλοσπορίνες ή Staphylococcus aureus ανθεκτικούς στην μεθικιλλίνη, 3) θετικές καλλιέργειες 

, 
αντίθετα σε νοσοκομεία στα οποία οι gram-θετικοί μικροοργανισμοί αποτελούν συχνή αιτία 
σοβαρών λοιμώξεων, η βανκομυκίνη πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή σε ορισμένους υψηλού κινδύνου ασθενείς, αλλά να διακόπτεται 24 έως 48 
ώρες μετά εάν δεν αποδειχθεί λοίμωξη. 
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για gram-θετικά βακτήρια πριν το τελικό αποτέλεσμα των δοκιμασιών ευαισθησίας, και 4) επί 
παρουσίας υπότασης ή άλλων σημείων κυκλοφορικής διαταραχής. Επιπλέον, ενδείξεις για την 
αρχική χορήγηση βανκομυκίνης αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες έχει προηγηθεί επιθετική 
χημειοθεραπεία που προκαλεί σοβαρού βαθμού βλεννογονίτιδα, στις περιπτώσεις που υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος ανθεκτικών μικροοργανισμών, καθώς και στις περιπτώσεις που έχει 
προηγηθεί χημειοπροφύλαξη με κινολόνες.  

3.4.2. Θεραπεία με αντιβιοτικά από το στόμα 
Η χορήγηση από το στόμα ευρέως φάσματος αντιβιοτικών έχει αξιολογηθεί, σε αρκετές 

τυχαιοποιημένες μελέτες, ως εμπειρική θεραπεία για ουδετεροπενικούς που θεωρούνται χαμηλού 
κινδύνου για βακτηριδιακές λοιμώξεις107

Μεταξύ των φαρμάκων που μελετήθηκαν ως θεραπείες από του στόματος είναι η οφλοξασίνη, 
η σιπροφλοξασίνη και η σιπροφλοξασίνη σε συνδυασμό με αμοξυκιλλίνη + κλαβουλανικό οξύ. Οι 
κινολόνες γενικά δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όπως οι κεφαλοσπορίνες ή οι καρμπαπενέμες 
(ιμιπενέμη, μεροπενέμη) στην θεραπεία των gram-θετικών λοιμώξεων. 

. Η έκβαση των χαμηλού κινδύνου ασθενών που έλαβαν 
από το στόμα αντιβιοτική αγωγή, είναι περίπου ισοδύναμη με αυτή των ασθενών που έλαβαν 
ενδοφλεβίως θεραπεία, όταν και για τις δύο ομάδες η θεραπεία έγινε εντός νοσοκομείου. Η από 
του στόματος θεραπεία έχει το πλεονέκτημα του χαμηλότερου κόστους, δίνει την δυνατότητα 
θεραπείας εκτός νοσοκομείου και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων που σχετίζονται με 
φλεβικούς καθετήρες.  

 

3.4.3. Κατευθυντήριες οδηγίες IDSA (2002) για την εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή 
Στο σχήμα 6 απεικονίζεται ο αλγόριθμος της αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας 

σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της IDSA 
(2002).  
 
Σχήμα 6: Αλγόριθμος IDSA (2002) για την εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή σε εμπύρετη 
ουδετεροπενία 
 

          

Πυρετός (θερμοκρασία ≥38°C) + Ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <500/mm3)

ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Per os iv Δεν απαιτείται
βανκομυκίνη

Απαιτείται
βανκομυκίνη

σιπροφλοξασίνη

+

αμοξυκιλλίνη-
κλαβουλανικό

(μόνο ενήλικες)

ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κεφεπίμη

Κεφταζιντίμη ή

καρβαπενέμη

ΔΥΟ ΦΑΡΜΑΚΑ

Αμινογλυκοσίδη

+

Αντιψευδομοναδι
κή πεννικιλλίνη

Κεφεπίμη

Κεφταζιντίμη ή

καρβαπενέμη

ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ +

Βανκομυκίνη

+

Κεφεπίμη

Κεφταζιντίμη ή

Καρβαπενέμη

+/- αμινογλυκοσίδη

ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠO 3-5 ΜΕΡΕΣ

Hughes et al. CID 2002;34:730-731

 
 

Βασική προϋπόθεση είναι να καθορισθεί εάν ο ασθενής είναι «χαμηλού κινδύνου» για την 
εμφάνιση μειζόνων επιπλοκών. Εάν ο ασθενής κατατάσσεται στην ομάδα «υψηλού κινδύνου» πρέπει 
να λάβει ενδοφλεβίως αντιβιοτικά, ενώ εάν είναι «χαμηλού κινδύνου» μπορεί να λάβει από του  
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στόματος αντιβιοτικά. Δεύτερον, θα πρέπει να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα χορήγησης βανκομυκίνης. 
Εάν ναι, θα πρέπει να αρχίσει θεραπεία με δύο ή τρία φάρμακα (βανκομυκίνη σε συνδυασμό με 
κεφεπίμη, κεφταζιντίμη ή μία καρμπαπενέμη, με ή χωρίς αμινογλυκοσίδη). Εάν η βανκομυκίνη δεν 
ενδείκνυται, η μονοθεραπεία θεωρείται καταλληλότερη για τις μη επιπλεγμένες περιπτώσεις. Η 
εκλογή των ασθενών για θεραπεία εκτός νοσοκομείου πρέπει να εξετάζεται για ορισμένους 
ασθενείς «χαμηλού κινδύνου», και εξαρτάται από τις δυνατότητες του Νοσοκομείου και την 
συνεργασία ασθενούς με τους θεράποντες γιατρούς. 

 

3.4.4. Διάρκεια αντιμικροβιακής θεραπείας 
Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας 

απαιτούνται τουλάχιστον 3-5 ημέρες. Η διάρκεια τόσο αυτής της θεραπείας, όσο και αυτών που θα 
ακολουθήσουν, εξαρτώνται από τον τύπο της λοίμωξης, καθώς επίσης και από το αν ο ασθενής 
είναι «χαμηλού κινδύνου» ή «υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη επιπλοκών. Η τροποποίηση της 
αντιμικροβιακής αγωγής πριν την συμπλήρωση 3 ημερών θεραπείας ενδείκνυται μόνο εάν υπάρχει 
επιδείνωση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. 

Σε αρκετές μελέτες, το διάστημα μέχρι την επίτευξη απυρεξίας σε ασθενείς που έλαβαν 
διάφορες εμπειρικές θεραπείες όπως κεφεπίμη, κεφταζιντίμη, σιπροφλοξασίνη ή ιμιπενέμη με ή 
χωρίς αμινογλυκοσίδη είναι 2-7 ημέρες108,109. Σε πρόσφατη ανάλυση 488 επεισοδίων εμπύρετης 
ουδετεροπενίας το διάμεσο διάστημα κλινικής ανταπόκρισης ήταν 5-7 ημέρες 110 . Το διάμεσο 
διάστημα απυρεξίας στους «χαμηλού κινδύνου» ασθενείς ήταν 2 ημέρες, σε σχέση με 5-7 ημέρες 
που ήταν στους «υψηλού κινδύνου» ασθενείς111

10

. Από άλλες μελέτες έχει αποδειχθεί ότι, στις 
περιπτώσεις που ο ασθενής εξακολουθεί να εμφανίζει πυρετό, η εμπειρική αγωγή δεν θα πρέπει 
να αλλάζει πριν την 5η ημέρα, εκτός και αν υπάρχει επιδείνωση της κλινικής εικόνας ή επιβάλλεται 
από τα αποτελέσματα θετικών καλλιεργειών . 

Εάν επιτευχθεί απυρεξία σε 3-5 ημέρες χωρίς αποδεδειγμένη λοίμωξη, οι «χαμηλού κινδύνου» 
ασθενείς μπορεί να συνεχίσουν 48 ώρες μετά την απυρεξία αντιβιοτική αγωγή από του στόματος 
με σιπροφλοξασίνη και αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό οξύ. Οι «υψηλού κινδύνου» ασθενείς πρέπει να 
συνεχίσουν την αρχική εμπειρική αγωγή για τουλάχιστον 7 ημέρες ακόμη ασχέτως αριθμού λευκών. 
Εάν ταυτοποιηθεί παθογόνος μικροοργανισμός, η θεραπεία πρέπει να προσαρμοσθεί ώστε να 
παρέχεται η μέγιστη δυνατή κάλυψη για την εκρίζωση της νόσου και την αποφυγή υποτροπής ή 
επαναλοίμωξης. Στην περίπτωση αυτή η αντιβιοτική αγωγή πρέπει να συνεχισθεί για τουλάχιστον 
7 ημέρες ή μέχρι τα αποτελέσματα να δείξουν μικροβιολογική ανταπόκριση, τα σημεία της λοίμωξης 
να έχουν υποχωρήσει πλήρως στις θέσεις εντοπισμού και ο ασθενής να είναι ασυμπτωματικός. Για 
τις αποδεδειγμένες λοιμώξεις είναι επιθυμητό ο αριθμός των ουδετεροφίλων να είναι >500/mm3 
κατά την διακοπή της θεραπείας.  

Αντίθετα, πυρετός που επιμένει για >3 ημέρες χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη, 
υποδηλώνει ότι ο ασθενής μπορεί να έχει μη μικροβιακή λοίμωξη (δηλαδή μυκητιασική ή ιογενή), 
μικροβιακή λοίμωξη ανθεκτική ή που καθυστερεί να απαντήσει στα αντιβιοτικά, περιχαρακωμένη 
λοίμωξη ή λοίμωξη που συνδέεται με πάσης φύσεως καθετήρες. Παρόλα αυτά σε ορισμένες 
περιπτώσεις με μικροβιολογικά επιβεβαιωμένη λοίμωξη απαιτείται ≥5 ημέρες θεραπεία μέχρι την 
απυρεξία108. Έτσι, στους ασθενείς με πυρετό >3 ημέρες απαιτείται πλήρης κλινική και 
εργαστηριακή επανεκτίμηση με λήψη νέων δειγμάτων καλλιεργειών από όλες τις πιθανές ή 
ύποπτες εστίες, ακτινογραφία θώρακος και απεικονιστικές μέθοδοι των ύποπτων για λοίμωξη 
οργάνων. Εάν μετά από αυτά αποδειχθεί ή είναι πολύ πιθανή η εστία λοίμωξης, επιβάλλεται 
ανάλογη τροποποίηση της αρχικής αντιμικροβιακής αγωγής. Αν δεν αποδειχθεί εστία λοίμωξης, ο 
ασθενής είναι σε σταθερή κλινική κατάσταση και τα ουδετερόφιλα παρουσιάζουν τάση ανόδου, τότε 
μπορεί να συνεχισθεί η εμπειρική χορήγηση αντιβιοτικών.  

Εάν ο πυρετός επιμένει >5 ημέρες χωρίς αποδεδειγμένη εστία λοίμωξης γίνεται εκ νέου 
πλήρης κλινικοεργαστηριακή εκτίμηση του ασθενούς. Εάν και πάλι δεν αποδειχθεί λοίμωξη και η 
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κλινική εικόνα του ασθενούς παραμένει σταθερή μπορεί να συνεχισθεί η αρχική αντιμικροβιακή 
αγωγή υπό την προϋπόθεση ότι αναμένεται άνοδος των πολυμορφοπυρήνων τις επόμενες 5 ημέρες. 
Εάν υπάρχουν ενδείξεις επιδείνωσης της νόσου ή εμφάνισης επιπλοκών, η αγωγή πρέπει 
οπωσδήποτε να τροποποιηθεί είτε με προσθήκη αντιβιοτικών, είτε με αλλαγή του αρχικού 
σχήματος. Η τροποποίηση εξαρτάται και από το είδος της αρχικής αντιμικροβιακής αγωγής. Εάν 
αυτή είναι μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία χωρίς βανκομυκίνη, η προσθήκη της 
βανκομυκίνης επιβάλλεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Εάν στην 
αρχική αντιμικροβιακή αγωγή περιλαμβάνεται η βανκομυκίνη, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας, αυτή πρέπει να διακοπεί αν μετά την 3η ημέρα θεραπείας δεν 
υπάρχουν ενδείξεις από τις αρχικές καλλιέργειες ή από την κλινική εικόνα που να δικαιολογούν 
την συνέχεια της.  

Αν ο πυρετός παρατείνεται >5 ημέρες και η ουδετεροπενία ενδέχεται να διαρκέσει πάνω από 5 
έως 7 μέρες, τότε είναι σκόπιμη η εμπειρική προσθήκη αντιμυκητιασικής αγωγής. 
Ουδετεροπενικοί ασθενείς με πυρετό που ξεπερνά σε διάρκεια τις 7 ημέρες παρά την χορήγηση 
ευρέως φάσματος αντιβιοτικών, έχουν μεγάλη πιθανότητα μυκητιασικής λοίμωξης. Μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 1982-1989, υποδηλώνουν ότι πάνω από το ένα τρίτο των 
ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία που δεν απαντά εντός 1 εβδομάδος στην αντιμικροβιακή 
αγωγή έχει συστηματική λοίμωξη από Candida ή Aspergillus, ιδιαίτερα μάλιστα σε ασθενείς με 
έντονη ουδετεροπενία που δεν έπαιρναν αντιμυκητιασική προφύλαξη112

9

. Οι λοιμώξεις από Candida 
εμφανίζονται συνήθως από την δεύτερη εβδομάδα της ουδετεροπενίας και μετά, ενώ από 
Aspergillus από την τρίτη εβδομάδα και μετά. Οι λόγοι που επιβάλλουν την χορήγηση της 
εμπειρικής αντιμυκητιασικής αγωγής είναι η υψηλή θνητότητα με την οποία συνδέονται οι 
μυκητιασικές λοιμώξεις, η δυσκολία διάγνωσης των συστηματικών μυκητιάσεων στο πρώιμο στάδιο 
και η αναποτελεσματικότητα της θεραπείας εάν καθυστερήσει η έναρξη της ,10. 

Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την επιτυχή διακοπή των αντιβιοτικών είναι ο 
αριθμός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων. Εάν δεν επιβεβαιωθεί λοίμωξη μετά την 3η  
ημέρα της θεραπείας, ο αριθμός των ουδετεροφίλων είναι ≥500/mm3, και ο ασθενής είναι 
απύρετος ≥48 ώρες, η αντιβιοτική θεραπεία μπορεί να σταματήσει (σχήμα 7). Εάν ο ασθενής είναι 
απύρετος αλλά παραμένει ουδετεροπενικός, η ενδεικνυόμενη διάρκεια της θεραπείας είναι 
αμφιλεγόμενη. Ορισμένοι συνιστούν να συνεχισθεί η εφαρμοζόμενη θεραπεία μέχρι την άνοδο των 
ουδετερόφιλων, γεγονός όμως που συνδέεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τοξικότητας από 
τα αντιβιοτικά και επαναλοιμώξεων από μύκητες και ανθεκτικά στην θεραπεία βακτήρια 10. 
 
Σχήμα 7: Αλγόριθμος IDSA (2002) για την εκτίμηση της διάρκειας της αρχικής εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής 
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Είναι λογικό για ουδετεροπενικούς ασθενείς σε καλή γενική κατάσταση, οι οποίοι κατά την 
έναρξη της θεραπείας ήταν χαμηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών, που δεν εμφανίζουν 
σημεία λοίμωξης και που δεν έχουν εργαστηριακά ή ακτινολογικά ευρήματα λοίμωξης, η αντιβιοτική 
θεραπεία να σταματά μετά 5-7 ημέρες απυρεξίας ή συντομότερα εάν υπάρχουν ενδείξεις 
ανάκαμψης του μυελού των οστών113

 

. Εάν η θεραπεία σταματήσει ενώ ο ασθενής είναι ακόμη 
ουδετεροπενικός, τότε θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για ενδεχόμενη υποτροπή του 
πυρετού ή εμφάνιση σημείων λοίμωξης. Σε ασθενείς με βαριά ουδετεροπενία που δεν αναμένεται 
να βελτιωθεί, συνιστάται η διακοπή της αντιβιοτικής θεραπείας μετά 2 εβδομάδες εάν δεν 
υπάρχουν σημεία λοίμωξης και η στενή παρακολούθηση του ασθενούς για την έγκαιρη διάγνωση 
νέας λοίμωξης. 

3.4.5. Χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων 
Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό χωρίς ενδείξεις ιογενούς λοίμωξης, γενικά δεν 

ενδείκνυται η χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων 114 . Αντίθετα, εάν υπάρχουν βλάβες στους 
βλεννογόνους που ενδέχεται να οφείλονται σε HSV ή VZV, έστω και αν δεν αποτελούν τον 
αιτιολογικό παράγοντα του πυρετού, ενδείκνυται η χορήγηση ακυκλοβίρης. Στόχος της θεραπείας 
αυτής, είναι η επούλωση των βλαβών που αποτελούν πύλη εισόδου βακτηριδίων και μυκήτων κατά 
την διάρκεια της ουδετεροπενικής περιόδου. Σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και 
εμπύρετη ουδετεροπενία, η χορήγηση ακυκλοβίρης για πρόληψη ή θεραπεία βλεννογονίων βλαβών, 
συνδέεται με καλύτερη ανταπόκριση στην αντιμικροβιακή θεραπεία, σε σχέση με τους ασθενείς που 
δεν έλαβαν αντι- ιϊκή αγωγή115

 
.  

3.5. Μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων 
Οι μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων δεν αποτελούν καθιερωμένη θεραπευτική προσέγγιση10. Τα 

σημερινά δεδομένα δεν δείχνουν σαφείς ενδείξεις της αποτελεσματικότητας των μεταγγίσεων 
κοκκιοκυττάρων που λαμβάνονται μετά από την χορήγηση στον δότη αυξητικού παράγοντα των 
κοκκιοκυττάρων (G-CSF-Granulocyte colony-stimulating factor) με ή χωρίς δεξαμεθαζόνη. 
Παρόλα αυτά όμως, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να είναι χρήσιμες σε ορισμένους 
ασθενείς με σοβαρή ουδετεροπενία που αναμένεται να διαρκέσει > 7 ημέρες, και στους οποίους η 
μικροβιολογικά τεκμηριωμένη λοίμωξη δεν ελέγχεται με την ενδεικνυόμενη αντιβιοτική θεραπεία ή 
με τη χορήγηση G-CSF, καθώς και στις περιπτώσεις μη ελεγχόμενης μυκητιασικής λοίμωξης116

 

. Οι 
σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον δέκτη από τις μεταγγίσεις κοκκιοκυττάρων περιλαμβάνουν 
την μετάδοση CMV, την αλλοευαισθητοποίηση, την νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD) στις 
περιπτώσεις που τα κοκκιοκύτταρα δεν έχουν ακτινοβοληθεί, ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις 
αιμοπεταλίων, και ενδεχομένως αναπνευστική ανεπάρκεια που συνδέεται με την ταυτόχρονη 
χορήγηση αμφοτερικίνης Β. 

3.6. Προφύλαξη με G-CSF 
Η χορήγηση των διεγερτικών παραγόντων αποικιών κοκκιοκυττάρων θα αναπτυχθεί αναλυτικά 

στο επόμενο κεφάλαιο (βλέπε σελ.46). 
 

3.7. Προφύλαξη με αντιβιοτικά 
Οι περισσότερες λοιμώξεις στους ουδετεροπενικούς ασθενείς προκαλούνται από 

μικροοργανισμούς που αποκτώνται στο νοσοκομειακό περιβάλλον και στη συνέχεια αποικίζουν τον 
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ασθενή, ιδιαίτερα στο στοματοφάρυγγα, στον εντερικό βλεννογόνο και στο δέρμα. Συχνότερα τα 
παθογόνα είναι ενδογενή και προέρχονται είτε από την μικροβιακή χλωρίδα που έχει τροποποιηθεί 
με τον αποικισμό, είτε από επανενεργοποίηση μικροοργανισμού που βρίσκεται σε καταστολή. 
Σπανιότερα η αιτία λοίμωξης προέρχεται από παθογόνα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Επειδή τα 
βακτήρια αποτελούν πολύ συχνή αιτία λοιμώξεων στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, υπάρχουν 
ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα πρόληψης των λοιμώξεων αυτών, που έχουν στόχο να μειώνουν 
την πιθανότητα αποικισμού από δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς, να ελαττώνουν τον 
αριθμό των παθογόνων που έχουν ήδη αποικίσει τον ασθενή, να ενισχύουν τους αμυντικούς 
μηχανισμούς του ουδετεροπενικού ασθενούς και να ελαχιστοποιούν την περαιτέρω καταστροφή 
των αμυντικών του μηχανισμών 9,10. 

Έχει ήδη αναφερθεί, ότι απύρετος ασθενής που αναμένεται να εμφανίσει σοβαρή 
ουδετεροπενία (ουδετερόφιλα <100/mm3), βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης λοίμωξης 
από αυτούς με ουδετερόφιλα <500/mm3. Επιπρόσθετους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου 
αποτελούν οι λύσεις της συνεχείας του δέρματος και των βλεννογόνων, η χρήση φλεβικών 
καθετήρων, η διενέργεια διαφόρων ενδοσκοπικών διαδικασιών, σοβαρές περιοδοντολογικές βλάβες, 
ιστορικό οδοντιατρικών πράξεων, αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το στάδιο της υποκείμενης 
κακοήθειας και άλλες συνυπάρχουσες αιτίες ανοσοκαταστολής. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη παράγοντες που έχουν σχέση με τον ασθενή, όπως η προθυμία συμμόρφωσης με την 
προτεινόμενη αγωγή, οι συνήθειες προσωπικής υγιεινής, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Η χορήγηση προφυλακτικής αντιμικροβιακής αγωγής από του στόματος, με στόχο την 
προστασία του ασθενούς από βακτηριακές λοιμώξεις κατά την διάρκεια της ουδετεροπενίας, 
αποτελεί πεδίο συνεχιζόμενης έρευνας αλλά και διαφωνιών. Τα δυνητικά οφέλη της προφυλακτικής 
αυτής χορήγησης αντιβιοτικών είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν γενικότερα σε σχέση με την 
τοξικότητα της αγωγής, την ανάπτυξη ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηριδίων και την εμφάνιση 
μυκητιασικής λοίμωξης. Από τα παραπάνω ιδιαίτερης σημασίας είναι η αυξανόμενη συχνότητα 
ανθεκτικών βακτηριδίων στα αντιβιοτικά 9,10.  

Η χρήση της ΤMP-SMZ υπήρξε ο πιο σημαντικός σταθμός στην προφύλαξη ουδετεροπενικών 
ασθενών. Από διάφορες μελέτες, βρέθηκε ότι η χημειοπροφύλαξη με ΤMP-SMZ μειώνει σημαντικά 
την εμφάνιση των λοιμώξεων σε σχέση με την χορήγηση εικονικού φαρμάκου, ιδιαίτερα σε ασθενείς 
με ουδετεροπενία >2 εβδομάδες μετά από κυτταροτοξική θεραπεία για οξεία λευχαιμία. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι λίγες, αλλά αξιοσημείωτη είναι η ανάπτυξη αντοχής των 
μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά.  

Η προφυλακτική θεραπεία με κινολόνες έχει μελετηθεί εκτενώς σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς από το 1985 που εισήχθησαν στην κλινική πράξη. Τα αποτελέσματα συγκριτικών μελετών 
μεταξύ οφλοξασίνης ή σιπροφλοξασίνης έναντι TMP-SMZ δείχνουν ότι οι κινολόνες έχουν ίδια ή 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από την TMP-SMZ στην πρόληψη των εμπυρέτων επεισοδίων, 
παρότι είναι αναποτελεσματικές στην πρόληψη της πνευμονίας από Pneumocystis carinii. 
Δυστυχώς αρκετές από τις μελέτες αυτές περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών που δεν 
επιτρέπει σε βάθος στατιστική ανάλυση. Παρόλα αυτά δύο μελέτες με ικανοποιητικό αριθμό 
ασθενών παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Στην πρώτη, οι λοιμώξεις από gram-αρνητικά βακτηρίδια είναι 
σημαντικά λιγότερες στην ομάδα της οφλοξασίνης σε σχέση με την ομάδα της TMP-SMZ, χωρίς να 
υπάρχει διαφορά στην συχνότητα των λοιμώξεων από gram-θετικά βακτήρια και μύκητες117. Στην 
δεύτερη φαίνεται ότι η βακτηριαιμία που οφείλεται σε σταφυλόκοκκους ανθεκτικούς στην 
μεθικιλλίνη, εμφανίζεται συχνότερα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς που έλαβαν χημειοπροφύλαξη 
με κινιλόνες 118 . Τέλος μετααναλύσεις μελετών που αφορούν την προφυλακτική χορήγηση των 
κινολονών σε ουδετεροπενικούς ασθενείς, ανέδειξαν ότι μειώνουν τόσο την εμφάνιση του πυρετού 
όσο και των μικροβιολογικά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων119,120

Από όλες τις παραπάνω μελέτες το σημαντικό πρόβλημα που ανακύπτει είναι η ανάδυση gram-
αρνητικών βακίλλων ανθεκτικών στις κινολόνες. Εξ’ αιτίας αυτού είναι σκόπιμο να μη 
χρησιμοποιούνται τα αντιβιοτικά αυτά ως χημειοπροφύλαξη σε Νοσοκομεία στα οποία έχει 

. 
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παρατηρηθεί ήδη απομόνωση ανθεκτικών στελεχών στις κινολόνες, ή χρησιμοποιούνται οι 
κινολόνες στην εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή των ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό. Οι 
νεότερες φθοριοκινολόνες που έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη, είναι γνωστό ότι εμφανίζουν 
καλύτερη δραστικότητα έναντι gram-θετικών μικροοργανισμών ενώ συγχρόνως διατηρούν τη δράση 
τους και έναντι των gram-αρνητικών. Οι κινολόνες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως στη θεραπεία 
των λοιμώξεων του αναπνευστικού, ενώ η χρήση τους σε ουδετεροπενικούς ασθενείς είναι 
περιορισμένη.  

Η ενδοφλέβια χορήγηση βανκομυκίνης έχει χρησιμοποιηθεί ως προφυλακτική θεραπεία για τις 
λοιμώξεις που συνδέονται με ενδοφλέβιους καθετήρες ή λοιμώξεις από gram-θετικά στελέχη 
ανθεκτικά στις κινολόνες. Παρότι η προσέγγιση αυτή φαίνεται αποτελεσματική, γενικά πρέπει να 
αποφεύγεται έως να θεωρείται απαγορευτική, λόγω της δυνητικής ανάδυσης στελεχών ανθεκτικών 
στην βανκομυκίνη.  

Οι εν τω βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις, η συχνότητα των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια, αποτελεί μείζον πρόβλημα στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. Επειδή οι 
λοιμώξεις αυτές συχνά είναι δύσκολο να διαγνωσθούν και να αντιμετωπισθούν επιτυχώς, η 
αντιμυκητιασική προφύλαξη είναι απαραίτητη τουλάχιστον στα νοσοκομεία εκείνα στα οποία οι 
μυκητιασικές λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά. Η φλουκοναζόλη φαίνεται ότι μειώνει την συχνότητα 
τόσο των επιπολής όσο και των συστηματικών μυκητιάσεων. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη 
ουδετεροπενικών ασθενών με καρκίνο φαίνεται ότι η προφύλαξη με φλουκοναζόλη μειώνει τόσο τις 
μυκητιασικές λοιμώξεις όσο και τη θνητότητα που συνδέεται με αυτές 121 . Δύο μεγάλες 
τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η προφύλαξη με ιτρακοναζόλη μειώνει σημαντικά την 
συχνότητα των συστηματικών μυκητιάσεων που οφείλονται σε συστηματικές λοιμώξεις από 
Candida, ενώ μία από αυτές έδειξε και μείωση της θνητότητας122. Επιπλέον η ιτρακοναζόλη έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματικότερη της φλουκοναζόλης για την μακροχρόνια προφύλαξη από εν τω 
βάθει μυκητιασικές λοιμώξεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων123

Γενικά δεν υπάρχει ένδειξη για προφυλακτική χορήγηση αντι-ιικών φαρμάκων σε ασθενείς με 
οξεία λευχαιμία 

.  

10. Εάν όμως υπάρχουν αλλοιώσεις του δέρματος και των βλεννογόνων που 
οφείλονται σε HSV ή VZV, ακόμη και αν δεν αποτελούν αιτία πυρετού, η χορήγηση ακικλοβίρης 
είναι σκόπιμη. Η λοίμωξη από CMV δεν είναι συχνή αιτία πυρετού σε ασθενείς με ουδετεροπενία, 
εκτός από αυτούς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αλλογενών κυττάρων. Έτσι σε ασθενείς με 
οξεία λευχαιμία, τα αντι-ιικά φάρμακα έχουν ένδειξη μόνο εάν υπάρχουν κλινικές ή εργαστηριακές 
ενδείξεις ιογενούς λοίμωξης124

 
. 

3.7.1. Κατευθυντήριες οδηγίες IDSA (2002) για την αντιμικροβιακή προφύλαξη 
Η χορήγηση TMP-SMZ συνιστάται σε όλους τους υψηλού κινδύνου ασθενείς για πνευμονία από 

Pneumocystis carinii, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ουδετεροπενίας. Δεν υπάρχει ομοφωνία για 
την συστηματική χορήγηση TMP-SMZ ή κινολονών σε απύρετους ασθενείς με ουδετεροπενία, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ενδεχόμενη ανάδυση ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβιακών 
στελεχών. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως οι ασθενείς με σοβαρή και παρατεταμένη 
ουδετεροπενία, η χορήγηση κινολόνης με πενικιλλίνη ή TMP-SMZ ενδεχομένως είναι σκόπιμη στο 
κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η χορήγηση φλουκοναζόλης και ιτρακοναζόλης δεν ενδείκνυται σε όλες 
τις περιπτώσεις ουδετεροπενίας. Ορισμένοι προτείνουν την χορήγηση αντιμυκητιασικής 
προφύλαξης στις περιπτώσεις εκείνες που η συχνότητα των συστηματικών λοιμώξεων από 
Candida albicans είναι υψηλή, ενώ είναι χαμηλή η συχνότητα των συστηματικών λοιμώξεων από 
άλλα είδη Candida και Aspergillus. Γενικά, αποτελεί αξίωμα ότι η προφυλακτική χορήγηση 
αντιβιοτικών πρέπει να χορηγείται για όσο το δυνατόν βραχύτερο χρονικό διάστημα και σε όσο το 
δυνατόν λιγότερους ασθενείς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 

4.1. Ιστορική αναδρομή 
Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα παράγονται στο μυελό των ιστών και στη συνέχεια 

αποδεσμεύονται στην κυκλοφορία, όπως προαναφέρθηκε. Αντιστοιχούν στο 50-75% των λευκών 
αιμοσφαιρίων του περιφερικού αίματος, και έχουν κεντρικό ρόλο στη φλεγμονή και σε ανοσολογικές 
απαντήσεις σε βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, ιούς και καρκινικά κύτταρα125. Έχουν μικρό χρόνο 
ζωής στο αίμα (4 έως 10 ώρες) και σύντομα μεταναστεύουν στους ιστούς, διερχόμενα μέσα από το 
τοίχωμα των αγγείων, στους οποίους επιβιώνουν για 1 με 2 ημέρες ακόμα. Έτσι απαιτείται η 
συνεχής αναπλήρωση τους από αδιαφοροποίητα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα από το μυελό των 
οστών. O ανθρώπινος παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων (G-CSF) είναι μια κυτοκίνη 
που παράγεται φυσιολογικά στον οργανισμό. Έχει κεντρικό ρόλο στις ανοσολογικές απαντήσεις 
μέσω των ουδετερόφιλων, μέσω της ρύθμισης της αύξησης, διαφοροποίησης, επιβίωσης και 
ενεργοποίησης των ουδετερόφιλων και των προγονικών τους κυττάρων126

Γύρω στο 1960 διενεργήθηκαν διάφορες μελέτες που αποσκοπούσαν στον καθορισμό της 
φυσιολογίας και της λειτουργίας των ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων. Αυτές είχαν ως 
αποτέλεσμα την ανακάλυψη: της ταχύτητας ωρίμανσης των ουδετερόφιλων στο αίμα

.   

127

8
, τη σχέση 

μεταξύ του αριθμού των ουδετερόφιλων στο αίμα και της πιθανότητας λοίμωξης , το ένζυμο 
μυελοπεροξιδάση στην καταπολέμηση των βακτηρίων 128 και, τη σημασία των ιντεγκρινών στην 
επιφάνεια των ουδετερόφιλων για τη μετανάστευση τους στο σημείο της φλεγμονής129. Παρόλα 
αυτά, καμιά από αυτές τις εξελίξεις δεν ήταν τόσο σημαντική, όσο η ανακάλυψη ότι, ένας από τους 
αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες, ο παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων (G-
CSF) έχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων ουδετερόφιλων στο αίμα, και ότι 
αυτός ο παράγοντας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για να διεγείρει την παραγωγή των 
ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και να μειώσει την πιθανότητα λοίμωξης130

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, οι Metcalf και Bradley στην Αυστραλία και οι Ichikawa, 
Putznik και Sachs στο Ισραήλ, δουλεύοντας ανεξάρτητα ανακάλυψαν τους CSFs

. 

131,132. Κατά τη 
διάρκεια των 20 χρόνων από την ανακάλυψη τους και τη διαθεσιμότητα τους στις κλινικές μελέτες, 
είχαν γίνει πολλές προσπάθειες για το απομόνωση και χαρακτηρισμό αυτών των παραγόντων, αλλά 
και για την κατανόηση της φυσιολογικής τους σημασίας. Η έρευνα ήταν δύσκολη γιατί οι ιστοί και τα 
βιολογικά υγρά περιέχουν πολύ μικρές ποσότητες των CSFs. Η ανακάλυψη ότι τα επίπεδα τους 
αυξάνονταν κατά τη διάρκεια λοιμώξεων και μετά από έκθεση σε ενδοτοξίνες, όπως και το γεγονός 
ότι η αύξηση αυτή είναι ανάλογη με τον αριθμό των ουδετερόφιλων, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι 
CSFs έχουν άμεσο ρόλο στη ρύθμιση της παραγωγής των ουδετερόφιλων133,134,135

Στα τέλη του 1970 ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν διάφορα είδη CSF. Η διεγερτική ουσία που 
αρχικά ανιχνεύτηκε σε ανθρώπινα ούρα, χαρακτηρίστηκε ως γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό βάρος 
50000-70000

.  

136. Παρόμοια ουσία που βρέθηκε σε φιμπροβλάστες επίμυων137, η οποία διέγειρε 
την αύξηση των μονοκυττάρων και μακροφάγων, ονομάστηκε παράγοντας διέγερσης αποικιών 
μακροφάγων (M-CSF). Ένας δεύτερος παράγοντας, που απομονώθηκε από πνεύμονα επίμυα στον 
οποίο χορηγείτο ενδοτοξίνη, διέγειρε τη παραγωγή των κοκκιοκυττάρων και των μακροφάγων, και 
ονομάστηκε διεγερτικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) 138 . Ο 
παράγοντας ο οποίος ανιχνεύθηκε στον ορρό μολυσμένων ποντικών με ενδοτοξίνες, ονομάστηκε 
διεγερτικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων (G-CSF), γιατί προκαλούσε τη παραγωγή 
αποικιών κυρίως ουδετερόφιλων139. Τέλος, ένας τέταρτος παράγοντας ονομάστηκε multi-CSF γιατί 
προκαλούσε την παραγωγή πολλών τύπων αιματοποιητικών κυττάρων 140 . Επιπρόσθετα, 
ανακαλύφθηκε ότι ο παράγοντας αυτός διέγειρε την παραγωγή Τ-λεμφοκυττάρων και μαστικών 
κυττάρων, και τελικά ονομάστηκε ιντερλευκίνη 3 (IL-3). Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται οι 
κυριότεροι αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες141. 
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Πίνακας 12: Οι ανθρώπινοι αυξητικοί παράγοντες142

 
 

Παράγοντας Μοριακό βάρος 
(kDa) 

Θέση γονιδίου στο 
χρωμόσωμα 

παράγοντας διέγερσης αποικιών 
μακροφάγων 

M-CSF 21 5q33,1 

διεγερτικός παράγοντας αποικιών 
κοκκιοκυττάρων 

G-CSF 18,7 17q21-q22 

διεγερτικός παράγοντας αποικιών 
κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων 

GM-CSF 14,7 5q21-q31 

ιντερλευκίνη 3 IL-3 15,4 5q21-q31 

 
 
Μεταξύ των ετών 1983-1987, η εφαρμογή των μεθόδων της σύγχρονης μοριακής βιολογίας 

οδήγησε στη κλωνοποίηση του cDNA των ποντικίσιων και ανθρώπινων CSFs. Ακολούθησαν 
προσπάθειες για παραγωγή και διερεύνηση της βιολογικής δράσης αυτών των παραγόντων. Οι 
ανασυνδυασμένοι CSFs που εκφράζονται σε κύτταρα βακτηρίων, ζύμης ή θηλαστικών, είχαν τις 
ίδιες ιδιότητες με την απομονωμένη φυσική ουσία όταν εξετάστηκε in vitro, και ακολούθησαν in 
vivo μελέτες όταν υπήρχαν διαθέσιμες επαρκείς ποσότητες της ουσίας133. Τα αποτελέσματα από 
τις in vivo μελέτες ήταν παρόμοια με αυτά που παρατηρήθηκαν στις in vitro μελέτες, με κάποιες 
σημαντικές διαφορές. Ο G-CSF προκαλούσε πιο ισχυρή διέγερση των ουδετερόφιλων στο αίμα από 
τους M-CSF, GM-CSF και IL-3143. Επίσης, ενίσχυε σημαντικά την εξωμυελική αιματοποίηση στη 
σπλήνα και άλλους ιστούς. Ο GM-CSF προκαλούσε πολύ μικρή άυξηση των ουδετερόφιλων και των 
μονοκύτταρων στο αίμα, αλλά προκαλούσε αύξηση των μακροφάγων, ουδετερόφιλων και 
ηωσινόφιλων στους ιστούς, ιδιαίτερα όταν η ένεση ήταν ενδοπεριτοναΐκά144. Η IL-3 επηρέαζε 
κυρίως τα κύτταρα του μυελού, συμπεριλαμβανομένου των μεγακαρυοκυττάρων 145

 

. Τα 
αποτελέσματα αυτά σηματοδότησαν πολλές σημαντικές φυσιολογικές και κλινικές μελέτες που 
ακολούθησαν.  

4.2. Xημική δομή του G-CSF 
Ο ποντικίσιος G-CSF ανακαλύφθηκε και απομονώθηκε από τους Metcalf και Bradley στην 

Αυστραλία το 1983146, και η ανθρώπινη μορφή κλωνοποιήθηκε στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής το 1986147,148. O G-CSF είναι μια γλυκοπρωτεΐνη 18,7 kDa, και οφείλει την 
ονομασία του, στην κυριότερη ιδιότητά του να προκαλεί τελική διαφοροποίηση των προγονικών 
μυελικών κυττάρων σε ώριμα ουδετερόφιλα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, παράγεται από διάφορα 
κύτταρα, από τα οποία τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα θεωρούνται ότι είναι τα πιο σημαντικά149. 
Εν τούτοις, κάτω από κατάλληλες συνθήκες ή μετά κακοήθη εξαλλαγή, ποικίλα κύτταρα 
καθίστανται ικανά να παράγουν και να εκκρίνουν G-CSF. Η διέγερση με TNF-a, IFN-g, IL-1, και 
GM-CSF έδειξε ότι προάγει την παραγωγή G-CSF από τους φιμπροπλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα, 
Τ-λεμφοκύτταρα και πολυμορφοπύρηνα κοκκιοκύτταρα, αλλά και διάφορες λευχαιμικές και 
καρκινικές σειρές 150,151,152

Το γονίδιό του εδράζεται στο μακρό σκέλος του χρωμοσώματος 17(q21-22), αποτελείται από 5 
εξώνια και 4 ιντρόνια, και κωδικοποιεί πολυπεπτίδιο 174 αμινοξέων με μοριακό βάρος λίγο 
μεγαλύτερο από 18,7 kDa, λόγω της γλυκοζυλίωσης στη Thr-133. Η γλυκοζυλίωση αυτή δεν 
απαιτείται για τη βιολογική δραστικότητα του G-CSF, αφού η ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη που 
παράγεται σε E. coli, είναι το ίδιο δραστική όσο η φυσική γλυκοζυλιωμένη πρωτεΐνη

.   

153. Ο ρόλος της 
γλυκοζυλίωσης φαίνεται να είναι η σταθεροποίηση του μορίου στην κυκλοφορία154. Αντίθετα, ο 
δισουλφιδικός δεσμός ανάμεσα στην Cys36- Cys42 και Cys64-Cys74, απαιτείται για τη βιολογική 
δραστικότητα του μορίου, αφού επιτρέπει δομική σταθερότητα και σωστή διαμόρφωση αυτής της 
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μακριάς αλυσίδας κυτοκίνης τύπου Ι 155

 

. Από τη φυσική ανθρώπινη γλυκοπρωτεΐνη μπορεί να 
παραχθεί, με διαφορετικό μάτισμα του mRNA, ακόμα ένα πολυπεπτίδιο, 177 αμινοξέων, το οποίο 
διαφέρει από το πρώτο πολυπεπτίδιο, κατά 3 αμινοξέα. Η πρωτεΐνη με μήκος 174 αμινοξέα είναι 
πιο άφθονη και πιο δραστική, και έχει χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων με 
τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA.  

4.3. Υποδοχέας του G-CSF και μεταγωγή σήματος 
Όλες οι βιολογικές δράσεις του G-CSF πραγματοποιούνται μέσω του υποδοχέα του G-CSF (G-

CSFR). Ο G-CSFR εκφράζεται κυρίως σε προγονικά και ώριμα ουδετερόφιλα, και η κύρια 
λειτουργία του είναι η μεταγωγή σημάτων πολλαπλασιασμού, διαφοροποίησης και επιβίωσης αυτών 
των κυττάρων156. Επίσης, μπορεί να υπάρχει σε μονοκύτταρα, ώριμα αιμοπετάλια, και ποικίλα μη 
αιματοποιητικά κύτταρα και ιστούς, συμπεριλαμβανομένου των ενδοθηλιακών κυττάρων, του 
πλακούντα και πολλών λευχαιμικών κυττάρων του μυελού των οστών (NFS-60, WEHI-3BDώ, HL-
60) 157, 158. Η ωρίμανση των προγονικών κυττάρων των ουδετερόφιλων οδηγεί σε αύξηση στην 
έκφραση του G-CSFR, με τα ώριμα ουδετερόφιλα να έχουν γύρω στους 200-1.000 υποδοχείς ανά 
κύτταρο159,160,161

Ο G-CSFR είναι μεγάλου μεγέθους (759 αμινοξέα) πρωτεΐνη ΜΒ 115 kDa, που ανήκει στην 
οικογένεια υποδοχέων κυτταροκινών τύπου Ι. Αποτελείται από ένα εξωκυττάριο, ένα 

. 

διαμεμβρανικό και ένα κυτταροπλασματικό τμήμα (σχήμα 8). 
 
Σχήμα 8: Δομή του υποδοχέα του G-CSF 
 

                                        
 
Στο εξωκυττάριο τμήμα βρίσκεται η περιοχή σύνδεσης στο προσδέτη, αποτελείται από 6 

δομικές περιοχές γλυκοζυλιωμένες σε 9 δυνατές περιοχές Ν-γλυκοζυλίωσης, και είναι πλούσια σε 
βάσεις κυστεΐνης, οι οποίες φαίνεται ότι μεσολαβούν στη δημιουργία 8 δισουλφιδικών δεσμών. Στο 
αμινο-τελικό άκρο, υπάρχει μια περιοχή ανοσοσφαιρίνης (Ig-like domain), μια ομολογία υποδοχέα 
κυτοκίνης (CRH module) με 4 συντηρημένες περιοχές κυστεΐνης και ένα μοτίβο WSXWS, τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη σύνδεση του προσδέτη, αλλά και 3 περιοχές φιμπρονεκτίνης τύπου ΙΙΙ 
(FN III) 162 , 163 , 164 . Στο κυτταροπλασματικό τμήμα εντοπίζονται 2 περιοχές με ομολογία 
αλληλουχίας με άλλους υποδοχείς κυταροκινών, που αναφέρονται ως Box1 και Box2, και οι 
περιοχές αυτές φαίνεται να είναι απαραίτητες για τη ενεργοποίηση των Jak κινασών και τη 
μετάδοση σημάτων για την έναρξη μιτωτικών διαιρέσεων. Το απομακρυσμένο από τη μεμβράνη 
τμήμα της κυτταροπλασματικής περιοχής, το οποίο αποτελεί το καρβοξυτελικό άκρο της 
πολυπεπτιδικής αλύσου του υποδοχέα, αποτελείται από το Box3, περιέχει μια περιοχή σύνδεσης 
STAT3, και φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση σημάτων για ωρίμανση165,166,167

Η μεταγωγή σήματος και οι επακόλουθες βιολογικές διεργασίες μέσω του G-CSF, απαιτούν 
συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της G-CSF γλυκοπρωτεΐνης και του G-CSF υποδοχέα της 

.  
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κυτταρικής μεμβράνης. Η σύνδεση του G-CSF πραγματοποιείται μέσω της ομολογίας CRH και μιας 
περιοχής σύνδεσης προσδέτη πάνω στην Ig περιοχή στο άμινο-τελικό τμήμα της πρωτεΐνης168,169.  
Οι 3 περιοχές FN III ανάμεσα στην ομολογία CRH και την επιφάνεια της μεμβράνης δεν 
εμπλέκονται άμεσα στην σύνδεση του προσδέτη, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικό ρόλο στη 
σταθεροποίηση του ομοδιμερούς συμπλέγματος του υποδοχέα 170

156

. Η σύνδεση του G-CSF στον 
υποδοχέα του, διεγείρει τον ομοδιμερισμό των αλυσίδων του υποδοχέα, και οδηγεί στον σχηματισμό 
τετραμερούς συμπλέγματος που περιέχει 2 μόρια προσδέτη και υποδοχέα ,171

Μετά την σύνδεση μετάγονται μηνύματα για ενεργοποίηση των Jak1, Tyk2 και Jak2 και 
ακολουθεί φωσφορυλίωση των STAT1, STAT3 και STAT5, το μήνυμα μεταγραφής φτάνει στον 
πυρήνα και αρχίζει η λειτουργία γονιδίων που προκαλούν διαφοροποίηση (σχήμα 9). Επιπλέον, ο 
G-CSF προκαλεί ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA), της εξωκυττάριας κινάσης (ERK), 
της c-Jun-N-terminal κινάσης (JNK) και της p38 MAP κινάσης

. 

172,173

 
. 

Σχήμα 9: Η μεταγωγή σήματος μέσω του υποδοχέα του G-CSF 
 

                             
 

4.4. Βιολογικές ιδιότητες του G-CSF 
Ο G-CSF είναι ο βασικός παράγοντας που ελέγχει την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη 

διαφοροποίηση των ουδετεροφίλων153, 174

Ο ρόλος του G-CSF στη μυελοποίηση είναι πιο εμφανής κάτω από καταστάσεις στρες. Οι 
ενδοτοξίνες και οι παράγοντες που δρουν στη φλεγμονή (IL-1, ο TNF-α) διεγείρουν έντονα τα 
επίπεδα μεταγραφής του γονιδίου του G-CSF, αλλά και της παραγωγής της πρωτεΐνης

. Είναι γνωστό ότι ο G-CSF, όχι μόνο διεγείρει την 
επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των δεσμευμένων προγονικών κυττάρων της 
κοκκιώδους σειράς και την ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων, αλλά συμμετέχει και στην ανάπτυξη 
πιο πρώιμων αιμοποιητικών κυττάρων, δρώντας παρόμοια με την IL-3 και τον GM-CSF και 
ενισχύοντας την δράση τους. Παρόλο, που η IL-3 και ο GM-CSF μπορούν να διεγείρουν την 
ανάπτυξη πρώιμων ουδετερόφιλων στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, ο G-CSF είναι απαραίτητος 
για την τελική τους διαφοροποίηση σε ώριμα ουδετερόφιλα.  

175. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα, δραματικές αυξήσεις στις συγκεντρώσεις G-CSF στην κυκλοφορία, μέχρι και 
10 φορές στον αριθμό των ουδετερόφιλων, ενώ οι άλλες αιμοποιητικές σειρές παραμένουν σχεδόν 
ανεπηρέαστες176

Επιπρόσθετα με τη διέγερση του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των προγονικών 
ουδετερόφιλων, ο G-CSF έχει επίσης επίδραση στις βιολογικές λειτουργίες των ώριμων 
ουδετερόφιλων

.  

177

μονοκυττάρων, χωρίς να τροποποιεί την έκφραση μορίων προσκόλλησης στην επιφάνειά τους, και 
αλλάζει την κυτταροτοξικότητα με τη μεσολάβηση αντισώματος σε καρκινικά κύτταρα-στόχους

.  Όπως και η IFN-γ, ενισχύει την δράση των ουδετεροφίλων έναντι βακτηριδίων 
και μυκήτων, αυξάνει την παραγωγή Η2Ο2, ευοδώνει την χημειοταξία ουδετεροφίλων και 

178.  
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Τα προγονικά κύτταρα που κινητοποιούνται στο περιφερικό αίμα μετά επίδραση G-CSF, έχουν 
μειωμένη έκφραση α4-ιντεγκρίνης και προσκολλώνται πολύ δύσκολα και σε μικρό βαθμό στο 
στρώμα του μυελού. Επίσης, ο G-CSF διεγείρει την απελευθέρωση αραχιδονικού οξέος, την 
έκκριση μυελοϋπεροξειδάσης και αλκαλικής φωσφατάσης στο κυτταρόπλασμα, προκαλεί μειωμένη 
παραμόρφωση μέσω πολυμερισμού της F-ακτίνης και αυξημένη έκφραση των CD11b, CD11c και  
CD18, όχι όμως και του CD11a στην κυτταρική επιφάνεια179,180,181

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες κυτοκίνες, οι δράσεις του G-CSF είναι πολυδύναμες και 
ρυθμίζουν τις απαντήσεις κυτταρικών τύπων και εκτός από τη σειρά των ουδετερόφιλων. Όπως 
αναφέρθηκε και πιο πάνω, ο G-CSF παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών στην κυκλοφορία in vivo. Σε αντίθεση με τις 
διεγερτικές του δράσεις στα ουδετερόφιλα, ο G-CSF καταστέλλει αντιφλεγμονώδεις απαντήσεις με 
τη μείωση της μετατροπής των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών σε ενεργοποιημένα μονοκύτταρα και 
μακροφάγα

. 

149, 182 . Η διέγερση του G-CSF προάγει τον πολλαπλασιασμό και μετανάστευση των 
ενδοθηλιακών κυττάρων in vitro, και αυξάνει τη δευτερογενή συσσώρευση των αιμοπεταλίων που 
επάγεται από μια χαμηλή συγκέντρωση διφωσφορικής αδενοσίνης183,184

182

. Επιπρόσθετα, η θεραπεία 
με G-CSF αυξάνει τον αριθμό των περιφερικών λεμφοκυττάρων και έχει έμμεση ρυθμιστική δράση 
στην απελευθέρωση των λεμφοκυττάρων και προσαρμοσμένες ανοσολογικές απαντήσεις . 

Εκτός από τη δράση του στο αιμοποιητικό σύστημα, ο G-CSF μπορεί επίσης να δράσει στα 
νευρικά κύτταρα ως νευροτροπικός παράγοντας. Πράγματι, οι υποδοχείς του G-CSF εκφράζονται 
σε νευρώνες στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό. Ο ρόλος του G-CSF στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα, είναι να επάγει τη νευρογένεση, να αυξάνει την νευροπλαστικότητα και να αναστέλλει την 
απόπτωση 185 , 186

 

. Τα μονοπάτια μεταγωγής σήματος που προτείνονται από την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία για τη νευροπροστατευτική δράση του G-CSF, είναι μέσω των κινασών JAK/STAT, 
PI3K/PDK/Akt, και ERK. Η ενεργοποίηση των JAK/STAT οδηγεί σε αυξημένη έκφραση των αντι-
αποπτωτικών προτεϊνών bcl-xL και bcl-2 στα νεύρα, διαδικασία η οποία αποτρέπει το θάνατο των 
αποπτωτικών κυττάρων με την αναστολή της ενεργοποίησης των κασπασών. Η ενεργοποίηση των 
ERK και PI3K/Akt κινασών τροποποιεί επίσης την επιβίωση των νευρώνων (σχήμα 10).  Αυτές οι 
ιδιότητες του G-CSF βρίσκονται κάτω από περαιτέρω διερεύνηση για την ανάπτυξη φαρμάκων για 
διάφορες νευρολογικές ασθένειες, όπως η εγκεφαλική ισχαιμία.   

Σχήμα 10: Προτεινόμενα μονοπάτια μεταγωγής σήματος για τη νευροπροστασία μέσω του G-
CSF187
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4.5. Χρήση στην κλινική πράξη 
Το κλινικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ανασυνδιασμένων G-CSF άρχισε το 1986. Το 

Φεβρουάριο του 1991 εγκρίθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, η χορήγηση τους για την αντιμετώπιση 
της ουδετεροπενίας που προκαλεί η χημειοθεραπεία188. Οι G-CSF πήραν έγκριση για την μείωση 
των λοιμώξεων μετά από μυελοτοξική χημειοθεραπεία και στην συνέχεια για την ανάνηψη του 
μυελού μετά από αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών189

11

. Ο ρόλος του G-CSF 
συνδέεται με το γεγονός άτι υπάρχει μια ποσοτική συσχέτιση μεταξύ της ουδετεροπενίας και του 
κινδύνου λοίμωξης. Η εμπύρετη ουδετεροπενία απαιτεί συχνά μείωση ή/και καθυστέρηση της 
χορήγησης της χημειοθεραπείας στους επομένους κύκλους, με συνέπεια αυξημένο κίνδυνο για 
τροποποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ο βαθμός της ουδετεροπενίας εξαρτάται από την 
ένταση της δόσης της χημειοθεραπείας αλλά και άλλες παραμέτρους όπως ηλικία, κακή θρέψη, 
ανοσοκαταστολή, προηγηθείσα ακτινοθεραπεία, διήθηση μυελού από την νόσο κ.λ.π. και ο κίνδυνος 
λοίμωξης είναι ανάλογος με το βαρύτητα και την διάρκεια της ουδετεροπενίας .  

Οι συνήθεις ενδείξεις για χορήγηση των G-CSFs στην κλινική πράξη, διαφέρουν ανάλογα με το 
είδος του G-CSF. Μέχρι σήμερα, οι G-CSFs έχουν πάρει έγκριση για χορήγηση στις εξής 
περιπτώσεις: 
 Μείωση της διάρκειας της βαριάς ουδετεροπενίας και των συνακόλουθων επιπλοκών της σε 

ασθενείς που υποβάλλονται σε καθιερωμένη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία (με εξαίρεση της 
χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας και των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων), η οποία συνοδεύεται 
από σημαντική συχνότητα εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας. Η χρήση των G-CSFs σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε κυτταροτοξική χημειοθεραπεία οδηγεί σε σημαντικές μειώσεις 
της συχνότητας, της βαρύτητας και της διάρκειας της ουδετεροπενίας και της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας.  

 Μείωση της διάρκειας της ουδετεροπενίας στους ασθενείς (με μη μυελική κακοήθεια) που 
υποβάλλονται σε μυελοαφανιστική θεραπεία, η οποία ακολουθείται από μεταμόσχευση μυελού 
των οστών, και οι οποίοι θεωρούνται υψηλού κινδύνου για παρατεταμένη βαριά ουδετεροπενία. 
Η αγωγή με G-CSF μειώνει σημαντικά τη διάρκεια της εμπύρετης ουδετεροπενίας, τη χρήση 
αντιβιοτικών και τη νοσηλεία μετά από μυελοαφανιστική θεραπεία μετά από μεταμόσχευση 
μυελού των οστών. 

 Κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού αίματος. Η χρήση του 
G-CSF, είτε μόνου του είτε μετά από χημειοθεραπεία, κινητοποιεί τα αιματοποιητικά 
προγονικά κύτταρα στο περιφερικό αίμα. Αυτά τα αυτόλογα προγονικά κύτταρα του 
περιφερικού αίματος μπορεί να συγκεντρωθούν και να εμποτιστούν μετά από κυτταροτοξική 
θεραπεία υψηλών δόσεων, είτε αντί για μεταμόσχευση μυελού των οστών είτε επιπρόσθετα σε 
αυτήν. Ο εμποτισμός των προγονικών κυττάρων του περιφερικού αίματος επιταχύνει την 
αιματοποιητική ανάνηψη, μειώνοντας τη διάρκεια του κινδύνου αιμορραγικών επιπλοκών και 
την ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Οι λήπτες αλλογενών προγονικών κυττάρων του 
περιφερικού αίματος που κινητοποιούνται με G-CSF είχαν σημαντικά ταχύτερη αιματολογική 
ανάνηψη, που οδήγησε σε σημαντική μείωση του χρόνου μη υποστηριζόμενης ανάνηψης 
αιμοπεταλίων, όταν συγκρίθηκαν με αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών.  

 Σε ασθενείς, παιδιά ή ενήλικες, με σοβαρή συγγενή, κυκλική ή ιδιοπαθή ουδετεροπενία με ANC 
της τάξης του 500/mm3 και ιστορικό σοβαρών ή υποτροπιάζουσων λοιμώξεων, ενδείκνυται η 
μακροχρόνια χορήγηση για την αύξηση του αριθμού των ουδετερόφιλων και τη μείωση της 
συχνότητας και διάρκειας των συμβαμάτων που σχετίζονται με λοίμωξη. Η χρήση του G-CSF 
σε ασθενείς, παιδιά ή ενήλικες, με σοβαρή χρόνια ουδετεροπενία προκαλεί μια σταθερή αύξηση 
του απόλυτου αριθμού των ουδετερόφιλων στο περιφερικό αίμα και μείωση της λοίμωξης. 

 Θεραπεία της επιμένουσας ουδετεροπενίας (ANC ≤1000/mm3) σε ασθενείς με προχωρημένη 
λοίμωξη από HIV για τη μείωση του κινδύνου βακτηριακών λοιμώξεων, όταν άλλες επιλογές 
για την αντιμετώπιση της ουδετεροπενίας είναι ακατάλληλες. Η χρήση του G-CSF σε ασθενείς
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με λοίμωξη από HIV διατηρεί τους αριθμούς των ουδετερόφιλων φυσιολογικούς ώστε να 
επιτραπεί η προγραμματισμένη δόση αντιικού ή/και άλλου μυελοκατασταλτικού φαρμακευτικού 
προϊόντος.  
Η πιο συχνή χρήση των G-CSFs στην κλινική πράξη είναι η μείωση της διάρκειας της βαριάς 

ουδετεροπενίας και των συνακόλουθων επιπλοκών της σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
καθιερωμένη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία. Υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί σχετικά με το 
σκοπό και το χρόνο χορήγησης των G-CSFs για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Οι 
Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες με βάση διάφορες μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας, 
αναφέρονται στη χορήγηση των G-CSFs ως:  

 
Α. Πρωτογενής προφύλαξη (έναρξη της χορήγησης πριν την εμφάνιση ουδετεροπενίας από το 

πρώτο κύκλο της χημειοθεραπείας): Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος από την ουδετεροπενία μετά τη 
χημειοθεραπεία και οι συνέπειες του δεν είναι ίδιες για όλους τους ασθενείς, και καθορίζοντας εκ 
των προτέρων ποιοι ασθενείς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μπορεί κάποιος να προλάβει τις 
επιπλοκές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά ο κάθε ασθενής, 
συνυπολογίζοντας την ηλικία και τη συνολική φυσική κατάσταση του. Η χορήγηση αυξητικών 
παραγόντων στην καθημερινή ογκολογική πράξη δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μια συνήθης 
πρακτική για την πρόληψη της λευκοπενίας από τη χημειοθεραπεία. Παρά το γεγονός ότι έχουν 
προστεθεί στην φαρέτρα των θεραπευτικών σχημάτων νέα φάρμακα, όπως οι ταξάνες, οι 
αναστολείς της τοποϊσομεράσης–Ι, η βινορελμπίνη κ.α. που αυξάνουν την τοξικότητα, είναι 
τεκμηριωμένο ότι η προφυλακτική χορήγηση του CSF μπορεί να ελαττώσει την επίπτωση της 
εμπύρετης λευκοπενίας κατά 50% παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει όφελος στην ολική επιβίωση. 
Παρόλα αυτά όμως ο ασθενής λαμβάνει εγκαίρως πλήρη δόση χημειοθεραπείας με καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Παραμένει όμως γεγονός ότι το υπόλοιπο 50% των ασθενών που θεραπεύονται με 
συμβατική χημειοθεραπεία δεν χρειάζονται CSF190

Αναφέρεται μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών, στις οποίες, στους ασθενείς 
που έλαβαν χημειοθεραπεία για τον καρκίνο, χορηγήθηκε προφύλαξη με G-CSF (πίνακας 13). Η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων και στις 8 μελέτες, ευνόησε τη προφύλαξη με G-CSF (OR=0,38, 
p<0,0001). Επίσης, αυτή η ομάδα ασθενών παρουσίασε λιγότερα επεισόδια τεκμηριωμένης λοίμωξης 
(OR=0,51, p<0,001), όπως και λιγότερα επεισόδια μείωσης της δόσης και αναβολής της 
χημειοθεραπείας (OR=0,32, p<0,001). 

. 

 
 

Πίνακας 13: Μέτα-ανάλυση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών για τη προφυλακτική χορήγηση του  
G-CSF 

 
Μελέτη Χημειοθεραπεία Καρκίνος Placebo G-CSF 

Crawford και συν. (1991)191 CAE  συμπαγής ναι φιλγραστίμη 
Pettengell και συν. (1992)192 VAPEC-B  λέμφωμα όχι φιλγραστίμη 
Trillet-Lenoir και συν. (1993)193 CAE  συμπαγής ναι φιλγραστίμη 
Chevallier και συν. (1995)194 CEF  συμπαγής ναι Λενογραστίμη 
Bui και συν. (1995)195 MAID  συμπαγής ναι Λενογραστίμη 
Gisselbecht και συν. (1997)196 ACVB/NCVB  λέμφωμα ναι Λενογραστίμη 
Zinzani και συν. (1997)197 VNCOP-B  λέμφωμα όχι Φιλγραστίμη 
Fossa και συν. (1998)198 BEP/EP/BOP/VIP-B  συμπαγής όχι Φιλγραστίμη 
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Β. Δευτερογενής προφύλαξη (χορήγηση στους κύκλους χημειοθεραπείας που ακολουθούν μετά 
την εμφάνιση παρατεταμένης ουδετεροπενίας η εμπύρετης ουδετεροπενίας): Η ουδετεροπενία 4ου 
βαθμού είναι η κύρια δοσοπεριοριστική τοξικότητα της χημειοθεραπείας. Η δευτερογενής 10ήμερη 
προφύλαξη με G-CSF οδηγεί σε μικρότερη συχνότητα εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
συγκριτικά με δευτερογενή προφύλαξη 5 μόνο ημερών. Μειωμένη χορήγηση G-CSF αυξάνει την 
επίπτωση των λοιμώξεων. Καθυστερημένη χορήγηση G-CSF αυξάνει την επίπτωση εμπύρετης 
λευκοπενίας. Ο σκοπός της θεραπευτικής χορήγησης του CSF είναι να ελαττωθούν οι λοιμώξεις, η 
νοσηρότητα και η θνητότητα199,200. Εν τούτοις, δεν συνίσταται η χορήγηση CSF σε λευκοπενικούς 
ασθενείς που είναι απύρετοι. Από την ανάλυση μελετών προκύπτει ότι ωφελούνται οι ασθενείς που 
παρουσίασαν λευκοπενία πάνω από 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, επίσης, καθώς 
και η ομάδα των ασθενών που παρουσίασαν λοιμώξεις όπως κυτταρίτιδα, πνευμονία, απόστημα, 
παραρρινοκολπίτιδα, υπόταση, πολυσυστηματική έκπτωση ή συστηματική μυκητίαση 201 , 202 . Ο 
κίνδυνος σοβαρής λοίμωξης εξαρτάται από την διάρκεια και το βάθος της πενίας, το βαθμό της 
βλεννογονίτιδας και το παθογόνο μικρόβιο (ανθεκτικά μικρόβια). Οι ασθενείς με τα ως άνω 
χαρακτηριστικά θα λάβουν προφυλακτικά CSF 203

 

. Συμπερασματικά, όπου η χημειοθεραπεία 
επιβάλλεται, φαίνεται ότι η επιλεκτική χρήση των CSF μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς που 
είναι σε υψηλό κίνδυνο να παρουσιάσουν λοίμωξη. Επιπλέον η χρήση των παραγόντων αυτών 
επιτρέπει την χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν συγχρόνως και άλλες παθήσεις, 
όπως καρδιαγγειακή νόσο, παχυσαρκία, κακή γενική κατάσταση, κακή θρέψη κ.λ.π., σε ικανές 
δόσεις. 

Γ. Εντατικοποίηση: Είναι η χρήση των αυξητικών παραγόντων με σκοπό την αύξηση των 
δόσεων της χορηγουμένης χημειοθεραπείας. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί μια μικρή έως μέτρια αύξηση των δόσεων χημειοθεραπείας χρησιμοποιώντας 
αυξητικούς παράγοντες προφυλακτικά. Ατυχώς, είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των 
τυχαιοποιημένων πολυκεντρικών μελετών, που κατέδειξαν όφελος ως προς την επιβίωση για 
ασθενείς που έλαβαν υψηλότερες δόσεις χημειοθεραπείας και επιπλέον παρουσίασαν μεγαλύτερη 
τοξικότητα204. Λόγω έλλειψης περισσοτέρων δεδομένων, ως προς το ελεύθερο νόσου διάστημα την 
ολική επιβίωση, την ποιότητα ζωής και την τοξικότητα δεν υπάρχει ένδειξη για την προφυλακτική 
χορήγηση αυξητικών παραγόντων με σκοπό την εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας έξω από 
καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες205

 
. 

Δ. Θεραπευτικώς (μαζί με αντιβιοτικά σε ουδετεροπενίες με ή χωρίς πυρετό): Η χρήση των 
αυξητικών παραγόντων έχει μελετηθεί αρκετά ως επιβοηθητική θεραπεία της αντιμικροβιακής 
αγωγής σε εμπύρετους ουδετεροπενικούς ασθενείς, σε αρκετές τυχαιοποιημένες μελέτες206

Σε μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη, οι υψηλού κινδύνου ασθενείς με συμπαγείς όγκους και 
εμπύρετη ουδετεροπενία, έλαβαν εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία με ή χωρίς G-CSF. Οι 
ασθενείς που έλαβαν G-CSF είχαν μικρότερη διάρκεια 4ου βαθμού ουδετεροπενίας (p=0,0004), 
μικρότερη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικών (p=0,013) και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας (p=0,015) 
σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς. 

. Οι 
μελέτες αυτές απέδειξαν ότι η χρήση του G-CSF, καθώς και του αυξητικού παράγοντα των 
κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF) μειώνει την διάρκεια της ουδετεροπενίας, αλλά δεν 
φαίνεται να μειώνει την διάρκεια του πυρετού, την ποσότητα των αντιβιοτικών φαρμάκων που 
χορηγούνται και την θνητότητα που συνδέεται με τις λοιμώξεις. Η χρήση των παραγόντων αυτών 
ενδεχομένως ενδείκνυται στις περιπτώσεις όπου ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη 
αντιβιοτική αγωγή και αναπτύσσει επικίνδυνες για τη ζωή λοιμώξεις, όπως σήψη. 
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4.6. Κατευθυντήριες Οδηγίες EORTC (2006) για τη χορήγηση G-CSF σε ασθενείς με καρκίνο 
Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC για τη χορήγηση των G-CSFs που δημοσιεύθηκαν το 

2006, συνιστούν την χορήγηση G-CSF από τον πρώτο κύκλο της χημειοθεραπείας όταν ο κίνδυνος 
εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας, που σχετίζεται με το σχήμα της χημειοθεραπείας, είναι 
μεγαλύτερος ή ίσος με 20%. Αυτό το εμπειρικό οριακό σημείο επιλέχθηκε μετά από ανάλυση 
κόστους όπου η προφυλακτική χορήγηση των G-CSF από τον πρώτο κύκλο αντισταθμίζει το 
κόστος νοσηλείας για την αντιμετώπιση της εμπύρετης ουδετεροπενίας. Παρόλο που σύμφωνα με 
τις Οδηγίες δεν ενδείκνυται η χορήγηση αυξητικού παράγοντα όταν ο κίνδυνος για εμπύρετη 
ουδετεροπενία είναι <10%, συνίσταται η αξιολόγηση του κινδύνου σε ασθενείς που λαμβάνουν 
σχήμα χημειοθεραπείας με κίνδυνο 10-20%. Εάν μετά την αξιολόγηση ο κίνδυνος του ασθενούς για 
εμπύρετη ουδετεροπενία είναι >20%, ενδείκνυται η χορήγηση αυξητικού παράγοντα.  

Κατά την αξιολόγηση αυτή, λαμβάνονται υπόψιν ειδικές περιστάσεις σε κάποιους πληθυσμούς 
ασθενών όπου ο κίνδυνος είναι αυξημένος, όπως η ηλικία ≥65 ετών. Επίσης, αυξημένο κίνδυνο για 
εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίζουν οι ασθενείς προχωρημένο στάδιο ασθένειας, ιστορικό 
προηγούμενης εμπύρετης ουδετεροπενίας και δεν λαμβάνουν προφύλαξη είτε με αντιβιοτικά είτε 
με G-CSF. Επιπρόσθετα, παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν την εμφάνιση εμπύρετης 
ουδετεροπενίας είναι η επηρεασμένη φυσική κατάσταση ή/και θρέψη, το θηλυκό φύλο, η πτώση της 
αιμοσφαιρίνης <12g/dL, και η υπάρχουσα σοβαρή συνοδή πάθηση, όπως η ηπατική, νεφρική ή 
καρδειαγγειακή πάθηση.  

Η προφυλακτική χορήγηση G-CSF ενδείκνυται, ακόμα, όταν η χημειοθεραπεία με υψηλότερες 
δόσεις (dose-dense) ή η χημειοθεραπεία που πραγματοποιείται κάθε 14 αντί κάθε 21 ημέρες 
(dose-intense) έχει δείξει ότι αυξάνει το προσδόκιμο επιβίωσης. Τέλος, όταν η μείωση της δόσης 
χημειοθεραπείας σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση του ασθενούς, ενδείκνυται η προφυλακτική 
χορήγηση G-CSF για τη διατήρηση της προγραμματισμένης δόσης.    
 

4.7. Σύγκριση των Κατευθυντήριων Οδηγιών ASCO (2006), NCCN (2008) και EORTC 
(2006) για τη χορήγηση G-CSF 

Διάφορες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, συντέλεσαν στην υιοθέτηση Οδηγιών κλινικής 
πρακτικής σχετικά με τη χορήγηση των G-CSFs, για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης 
εμπύρετης ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της. Πρόσφατα, οι μεγαλύτεροι Οργανισμοί 
Ογκολογίας: η Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO, American Society of Clinical 
Oncology), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας και Θεραπείας του Καρκίνου (EORTC, European 
Organisation for Reasearch and Treatment of cancer) και το Εθνικό Γενικό Αντικαρκινικό 
Δίκτυο (NCCN, National Comprehensive Cancer Network), έχουν αναπτύξει ή αναθεωρήσει τις 
υπάρχουσες κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση των G-CSFs. Ο ASCO 
έκδοσε τις αρχικά Κατευθυντήριες Οδηγίες για την κλινική χορήγηση των G-CSFs το 1994207. Στη 
συνέχεια, αυτές οι Οδηγίες αναθεωρήθηκαν το 1996, 1997 και το 2000, και ο ASCO συμπλήρωσε 
την πιο ανανεωμένη του έκδοση το 2006, με την πιο εκτεταμένη του αναθεώρηση από την αρχική 
αναφορά 208 , 209 . Το 2005, το NCCN παρουσίασε και δημοσίευσε τις πρώτες Οδηγίες για τη 
χορήγηση των G-CSFs. Οι Οδηγίες αυτές ανανεώθηκαν το 2006, 2007 και 2008210,211,212. Οι 
Οδηγίες του EORTC που δημοσιεύτηκαν αποσκοπούσαν στη συμπλήρωση προηγούμενων Οδηγιών 
για τη χορήγηση των G-CSFs στους ηλικιωμένους213

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί από τους 3 μεγαλύτερους Οργανισμούς 
Ογκολογίας, είναι σύμφωνες μεταξύ τους ως προς τη πρωτογενή προφύλαξη με G-CSF σε 
ασθενείς με κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας >20%, όπως και ως προς τη δευτερογενή 
προφύλαξη, για τη διατήρηση της έντασης της δόσης της χημειοθεραπείας, και την αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ασθενών. Οι Οδηγίες, μοιάζουν επίσης, και ως προς την αξιολόγηση του κινδύνου 

.  
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εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας για ασθενείς με σχήματα χημειοθεραπείας με <20% κίνδυνο 
για εμπύρετη ουδετεροπενία. Όλες οι Οδηγίες αναγνωρίζουν τη σημασία των παραγόντων που 
σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως προηγούμενο επεισόδιο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, προηγούμενη χημειοθεραπεία, προχωρημένο στάδιο ασθένειας, ηλικία ≥65 ετών, 
κακή φυσική κατάσταση, κακή θρέψη και συνοδές παθήσεις. Επίσης, οι Οδηγίες αναγνωρίζουν ότι 
οι ηλικιωμένοι ασθενείς (≥65 ετών) βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση εμπύρετης 
ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της. Ο EORTC έχει δημοσιεύσει προηγουμένως ειδικές 
Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη χορήγηση των G-CSFs στους ηλικιωμένους, ενώ το NCCN έχει 
δημοσιεύσει ξεχωριστές Οδηγίες σχετικά με τη χημειοθεραπεία στους ηλικιωμένους.   

Στον πίνακα 14 φαίνεται η σύγκριση των Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη χορήγηση 
των G-CSFs. Κάποια σημεία δεν έχουν συζητηθεί ή θεωρηθεί σημαντικά από ό λες τις Οδηγίες, 
όπως είναι η χορήγηση των G-CSFs για την αντιμετώπιση της εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
απύρετης ουδετεροπενίας, μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων, οξεία λευχαιμία και 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, και παιδιατρικούς ασθενείς, ενώ ο χρόνος και οι δόσεις χορήγησης 
δεν διευκρινίζονται από όλες τις Οδηγίες. Παρόλα αυτά, είναι όμοιες ως προς τις τελικές 
ενδείξεις που συνιστούν, σχετικά με τη πρωτογενή, δευτερογενή προφύλαξη, τη διατήρηση της 
έντασης της χημειοθεραπείας και την αντιμετώπιση των ηλικιωμένων.  
 
 

 
Πίνακας 14: Σύγκριση των Οδηγιών του ASCO, EORTC και NCCN214

 
 

 ASCO (2006) EORTC (2006) NCCN (2008) 
Πρωτογενής προφύλαξη 

Ένδειξη για G-CSF Κίνδυνος εμπύρετης 
ουδετεροπενίας που σχετίζεται με 

τη ΧΜΘ ≥20%. 

Κίνδυνος εμπύρετης ουδετεροπενίας≥20% 
μετά την εξέταση του κινδύνου για 

εμπύρετη ουδετεροπενία για κάθε ασθενή. 

Κίνδυνος εμπύρετης ουδετεροπενίας≥20% 
μετά την εξέταση του κινδύνου για 

εμπύρετη ουδετεροπενία για κάθε ασθενή. 
Σκέψη για χορήγηση 

G-CSF 
Εάν ο κίνδυνος για εμπύρετη 

ουδετεροπενία <20%, υπολογισμός 
παραγόντων κινδύνου που μπορεί 

να αυξήσουν τον κίνδυνο για 
επιπλοκές ουδετεροπενίας. 

Εάν ο κίνδυνος για εμπύρετη 
ουδετεροπενία 10-20%, υπολογισμός 
παραγόντων κινδύνου που μπορεί να 

αυξήσουν τον κίνδυνο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. 

Εάν ο κίνδυνος για εμπύρετη 
ουδετεροπενία 10-20%, υπολογισμός 
παραγόντων κινδύνου που μπορεί να 

αυξήσουν τον κίνδυνο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. 

Μη ένδειξη για 
χορήγηση G-CSF 

Ο κίνδυνος για εμπύρετη 
ουδετεροπενία <20% και ο 

ασθενής είναι χαμηλού κινδύνου 
για εμπύρετη ουδετεροπενία. 

Ο κίνδυνος για εμπύρετη ουδετεροπενία 
που σχετίζεται με τη ΧΜΘ <10%. 

Ο κίνδυνος για εμπύρετη ουδετεροπενία 
<20% και ο ασθενής είναι χαμηλού 

κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία. 

Δευτερογενής προφύλαξη 
 Ασθενείς με προηγούμενη 

εμπύρετη ουδετεροπενία, στους 
οποίους η μείωση δόσης ή αναβολή 

επηρεάζει τη θεραπεία 

Σκέψη για χορήγηση σε ασθενείς με 
προηγούμενη εμπύρετη ουδετεροπενία, 

στους οποίους η μείωση δόσης ή αναβολή 
επηρεάζει τη θεραπεία 

Ασθενείς με προηγούμενη εμπύρετη 
ουδετεροπενία, στους οποίους η μείωση 
δόσης ή αναβολή επηρεάζει τη θεραπεία 

Θεραπευτική 
χορήγηση για 

εμπύρετη 
ουδετεροπενία 

Δεν πρέπει να χορηγείται κατά 
κανόνα, αλλά να εξετάζεται σε 
ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για 

λοίμωξη. 

Δεν πρέπει να χορηγείται κατά κανόνα, 
αλλά να εξετάζεται όταν δεν υπάρχει 

ανταπόκριση σε αντιβιοτικά ή σε 
επιπλοκές επικύνδυνες για τη ζωή. 

Δεν διευκρινίζεται 

Απύρετη 
ουδετεροπενία 

Δεν ενδείκνυται Δεν διευκρινίζεται Δεν διευκρινίζεται 

Συνέχιση dose 
intensity 

Ένδειξη όταν τα σχήματα dose-
dense προσδίδουν το πλεονέκτημα 

της επιβίωσης. 

Ένδειξη όταν τα σχήματα dose-dense 
προσδίδουν το πλεονέκτημα της 

επιβίωσης. 

Ένδειξη όταν τα σχήματα dose-dense 
προσδίδουν το πλεονέκτημα της 

επιβίωσης. 
Μεταμόσχευση 

προγονικών κυττάρων 
Αυτόλογη: ενδείκνυται για 
κινητοποίηση προγονικών 
κυττάρων και μετά από 

μεταμόσχευση. Αλλογενής: 
ενδείκνυται για κινητοποίηση 
προγονικών κυττάρων μόνο. 

Δεν διευκρινίζεται Δεν διευκρινίζεται 
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Οξεία λευχαιμία & 
μυελοδυσπλαστικά 

σύνδρομα 

AML: ενδείκνυται μετά από 
διέγερση. 

MDS: ενδείκνυται για σοβαρή 
ουδετεροπενία και 

υποτροπιάζουσα λοίμωξη. 
ALL: ενδείκνυται μετά την αρχική 

διέγερση και την πρώτη ύφεση 
μετά τη ΧΜΘ. 

Δεν διευκρινίζεται GM-CSF ενδείκνυται σε ηλικιωμένους 
ασθενείς με AML. 

Ηλικιωμένοι ασθενείς Ενδείκνυται σε ασθενείς >65 ετών 
με επιθετικό λέμφωμα που είναι 

υπό θεραπευτική ΧΜΘ. 

Ενδείκνυται σε ηλικιωνένους ασθενείς για 
τη διατήρηση των δόσεων και του 

προγράμματος της ΧΜΘ και για τη μείωση 
του κινδύνου ουδετεροπενίας. 

Ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς >65 
ετών που λαμβάνουν ΧΜΘ ισοδύναμη με 

CHOP. 

Παιδιατρικοί 
ασθενείς 

Χορήγηση σε ALL με προσοχή. Δεν διευκρινίζεται Δεν διευκρινίζεται 

Χρόνος χορήγησης Χορήγηση 24-72 ώρες μετά τη 
ΧΜΘ ή 24-120 ώρες μετά από 
υψημλής δόσης ΧΜΘ. Συνέχιση 

μέχρι ANC 2-3 x109/dL. 

Δεν διευκρινίζεται Χορήγηση 1-3 ημέρες μετά τη ΧΜΘ και 
συνέχιση μέχρι την ανάκαμψη του ANC. 

Δόση χορήγησης G-CSF 5mcg/kg/d, 
πεγκυλιωμένος G-CSF 6mg 24 

ώρες μετά τη ΧΜΘ 

Δεν διευκρινίζεται G-CSF 5mcg/kg/d, πεγκυλιωμένος G-
CSF 6mg 24 ώρες μετά τη ΧΜΘ 

G-CSF Vs GM-CSF Καμιά ένδειξη. Χρειάζονται 
περισσότερες μελέτες για 

σύγκριση δράσης, τοξικότητας και 
αποτελεσματικότητας-κόστους του 

G-CSF Vs GM-CSF. 

Ενδείκνυται η χορήγηση φιλγραστίμης, 
λενογραστίμης και πεγφιλγραστίμης για 

την αποτροπή εμφάνισης εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. 

Ένδειξη για υποστήριξη με φιλγραστίμη ή 
πεγφιλγραστίμη για την αποτροπή 

εμπύρετης ουδετεροπενίας. Ανεπαρκή 
στοιχεία για την ένδειξη χορήγησης GM-

CSF για την αποτροπή εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. 

Τραύμα ακτινοβολίας Ενδείκνυται ταχεία χορήγηση 
αμέσως μετά από θανατηφόρες 
δόσεις ή ολική ακτινοβόληση 

σώματος. 

Δεν διευκρινίζεται Δεν διευκρινίζεται 

 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το είδος και η δόση των φαρμάκων της χημειοθεραπείας, 
αποτελούν έναν από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για 
εμπύρετη ουδετεροπενία, ενώ κάποια φάρμακα είναι πιο τοξικά από άλλα. Κάθε Οδηγία 
συμπεριλαμβάνει κατάλογο, στον οποίο αριθμούνται κοινά σχήματα χημειοθεραπείας, τα οποία 
σχετίζονται με συγκεκριμένο βαθμό κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία (πίνακας 15). 
Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στη διαδικασία και στη πρακτική που εφαρμόζεται σε 
Ογκολογικά κέντρα ανάμεσα σε Ευρωπη και Ηνωμένες Πολιτείες, οι διαφορές στα σχήματα 
χημειοθεραπείας που αναφέρονται δεν αποτελούν έκπληξη. Οι Οδηγίες του EORTC 
συμπεριλαμβάνουν πολλά περισσότερα σχήματα χημειοθεραπείας από αυτά που αναφέρονται στις 
Οδηγίες του ASCO και του NCCN. 

 
 

Πίνακας 15: Πιθανότητα εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας ανάλογα με το σχήμα της χημειοθεραπείας 
(αναφορά στις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες)214 

 
Τύπος 

καρκίνου 
Σχήμα χημειοθεραπείας ASCO EORTC NCCN 

Μαστός AC [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 10 10-20 10-20 
 AC-PAC [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη/πακλιταξέλη] 3 5  
 AC-PAC (DD) [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη/πακλιταξέλη] 6  >20 
 AC-Doc [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη/δοσεταξέλη]  5-25  
 A-C-T [δοξορουβικίνη/πακλιταξέλη/κυκλοφωσφαμίδη] 3 3  
 CEF [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη] 8-9 14  
 TAC [δοσεταξέλη/δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη] 24-34 21-24 >20 
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 APac [δοξορουβικίνη/πακλιταξέλη]  21-32 >20 
 ADoc [δοξορουβικίνη/δοσεταξέλη] 33 33-48  
 FEC120 [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη]  9-14  
 FEC100 [κυκλοφωσφαμίδη/επιρουβικίνη/φθοριοουρακίλη]  0-2  
 FAC [φθοριοουρακίλη/δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη]  5  
 CMFiv [κυκλοφωσφαμίδη/μεθοτρεξάτη/φθοριοουρακίλη-ενδοφλέβια]  0-3  
 CMFpo [κυκλοφωσφαμίδη/μεθοτρεξάτη/φθοριοουρακίλη-από του στόματος]  1  
 Doc [δοσεταξέλη] 21 16-17 10-20 
 DocCapec [δοσεταξέλη/καπεσιταμπίνη]  13  
SCLC Carbo/VP-16 [καρβοπλατίνη/ετοποσίδη]   10-20 
 TopC [τοποτεκάνη/σισπλατίνη]   10-20 
 CAE [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/ετοποσίδη]  24-57 >20 
 Topotecan [τοποτεκάνη]  28 >20 
 TopT [τοποτεκάνη/πακλιταξέλη]  >20 >20 
 ICE [ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη/ετοποσίδη]  24  
 VICE [βινκριστίνη/ιφωσφαμίδη/καρβοπλατίνη/ετοποσίδη]  70  
NSCLC VIG [γεμσιταμπίνη/ιφωσφαμίδη/δακαρβαζίνη]  25 >20 
 DP [δοσεταξέλη/καρβοπλατίνη] 3,7 26 >20 
 Cis/Pac [σισπλατίνη/πακλιταξέλη] 16 16 10-20 
 Cis/Gem [σισπλατίνη/γεμσιταμπίνη] 4 1-7  
 Cis/Doc [σισπλατίνη/δοσεταξέλη] 11 5-11  
 Carbo/Pac [καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη] 4 0-9  
 VP-16/Cis [ετοποσίδη/σισπλατίνη]  54  
 Vinor/Cis [βινορελπίνη/σισπλατίνη]  1-10  
NHL ESHAP [ετοποσίδη/μεθυλπρεδνιζολόνη/σισπλατίνη/κυταραβίνη] 30 30-64 >20 
 ACOD [δοξορουβικίνη/κυκλοφωσφαμίδη/βινκριστίνη/πρεδνιζολόνη]  11 10-20 
 FM [φλουδαραβίνη/μιτοξαντρόνη]  11 10-20 
 CHOP [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνη/πρεδνιζόνη]  17-50  
 RCHOP [κυκλοφωσφαμίδη/δοξορουβικίνη/βινκριστίνη/πρεδνιζόνη/ριτουξιμαβη] 18 19 10-20 
 DHAP [σισπλατίνη/κυταραβίνη/δεξαμεθαζόνη] 48 48  
Παχύ έντερο 5-FU/LV [φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη]  1-15  
 FOLFIRI [φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη/ιρινοτεκάνη] 9,3 3-14  
 FOLFOX [φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη/οξαλιπλατίνη] 6,0 0-8  
 IFL [ιρινοτεκάνη/φθοριοουρακίλη/λευκοβορίνη] 7,1 3-7  
 Irinotecan [ιρινοτεκάνη] 5,8 2-7  
Όρχεις VIP [βινπλαστίνη/ιφωσφαμίδη/σισπλατίνη]   >20 
 EC [ετοποσίδη/σισπλατίνη]  10 10-20 
 BEP EP [μπλεομυκίνη/ετοποσίδη/σισπλατίνηετοποσίδη/σισπλατίνη]  13  
 BOP VIP-B 

[μπλεομυκίνη/βινκριστίνη/σισπλατίνησισπλατίνη/ιφωσφαμίδη/ετοποσίδη/μπλεομυκίνη] 
 46  

Γυναικολογικός Top [τοποτεκάνη] 18 10-18 >20 
 Pac [πακλιταξέλη]  22 >20 
 Doc [δοσεταξέλη]  33 >20 
 Cis/Pac [σισπλατίνη/πακλιταξέλη] Σπάνια   
 Carbo/Pac [καρβοπλατίνη/πακλιταξέλη]  3-8  
 Gem/Cis [γεμσιταμπίνη/σισπλατίνη]  9  
Σάρκωμα MAID [μέσνα/δοξορουβικίνη/ιφωσφαμίδη/δακαρβαζίνη]  58 >20 
 Doxorubicin [δοξορουβικίνη]   >20 
 Dox/Ifos [δοξορουβικίνη/ιφωσφαμίδη]   >20 

 
 
Στον πίνακα 16 φαίνονται τα χαρακτηριστικά της ασθένειας, τα χαρακτηριστικά της 

θεραπείας και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον ασθενή, που επισημαίνεται ότι αυξάνουν 
τον κίνδυνο εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της στις Διεθνείς 
Κατευθυντήριες Οδηγίες. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους, οι Οδηγίες 
επιμένουν στην αναγνώριση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που αυξάνουν τον κίνδυνο για 
εμπύρετη ουδετεροπενία. 
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Πίνακας 16: Παράγοντες κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία214 

 
Κατηγορία ASCO EORTC NCCN 

Χαρακτηριστικά 
ασθένειας 

- προχωρημένο στάδιο ασθένειας - προχωρημένη ασθένεια/μετάσταση - προχωρημένο στάδιο ασθένειας, 
- μετάσταση, 
- αυξημένη LDH (λέμφωμα), 
- λευχαιμία,  
- καρκίνος πνεύμονα 

Χαρακτηριστικά 
θεραπείας 

- προηγούμενο επεισόδιο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, 
- προηγούμενη εντατική ΧΜΘ, 
- ταυτόχρονη ή προηγούμενη ΑΚΘ 

- προηγούμενο επεισόδιο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, 
- όχι προφύλαξη με αντιβιοτικά, 
- όχι χρήση G-CSF,  
- προγραμματισμένη dose intensity >80% 

- ιστορικό σοβαρής ουδετεροπενίας, 
- προγραμματισμένη dose intensity >80%, 
- προηγούμενη εντατική ΧΜΘ, 
- ταυτόχρονη ή προηγούμενη 
ακτινοθεραπεία 

Χαρακτηριστικά 
ασθενούς 

   

Ηλικία ≥65 ≥65 ≥65 
Φύλο  Θηλυκό θηλυκό 
Εθνικότητα  Ασιατική  
Φυσική κατάσταση κακή φυσική κατάσταση κακή φυσική κατάσταση κακή φυσική κατάσταση (EGOG≥2) 
Συνοδές παθήσεις - κακή θρέψη,  

- ανοιχτές ή μολυσμένες πληγές, 
- σοβαρές συνοδές παθήσεις 

- κακή θρέψη,  
- καρδιαγγειακή ή νεφρική ασθένεια,  
- ≥1 συνοδές παθήσεις,  
- επιφάνεια σώματος <2,0m2 

- κακή θρέψη, 
- ανοιχτές ή μολυσμένες πληγές, 
- ΧΑΠ, 
- καρδιαγγειακή ασθένεια, 
- σακχαρώδης διαβήτης 

Εργαστηριακά 
ευρήματα 

- κυτταροπενία μετά από μετάσταση - μη φυσιολογικές ηπατικές 
τρανσαμινάσες, 
- Hb <12g/dL,  
- αλβουμίνη ορού <3,5g/dL, 
- ANC <1500 πριν τη θεραπεία 

- αυξημένη χολερυθρίνη ή αλκαλική 
φωσφατάση,  
- ANC <1500 πριν τη θεραπεία 

 

4.8. Είδη ανασυνδυασμένων G-CSFs 
Με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA έχουν παραχθεί 3 διαφορετικά μόρια G-CSF, τα 

οποία μελετήθηκαν σε κλινικές μελέτες και χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πρακτική:  
 Η φιλγραστίμη (r-metHuG-CSF) είναι μια πρωτεΐνη 175 αμινοξέων, πανομοιότυπη στην 
ακολουθία αμινοξέων με τον ενδογενή G-CSF, με εξαίρεση την παρουσία μεθειονίνης στο 
αμινοτελικοάκρο, γεγονός που οφείλεται στην παραγωγή της κατά την βακτηριακή ζύμωση 
στελέχους Eschericia coli, το οποίο έχει τροποποιηθεί με την βοήθεια πλασμιδίου και περιέχει 
αντίγραφο του ανθρωπίνου γονιδιώματος G-CSF. Είναι μη γλυκοζυλιωμένη και έχει μοριακό βάρος 
19kD. Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει χρησιμοποίησαν τη φιλγραστίμη και ήταν η πρώτη 
μορφή του G-CSF που εγκρίθηκε για κυκλοφορία στην Κύπρο.  
 Η λενογραστίμη (r-HUG-CSF) που εκφράζεται και γλυκοζυλιώνεται σε κυτταρικό σύστημα 
ξενιστή των θηλαστικών, τα κύτταρα των ωοθηκών του κινέζικου hamster (CHO), και λόγω αυτού 
αποτελείται από 174 αμινοξέα, όπως και ο φυσικός ανθρώπινος G-CSF.  
 Η πεγφιλγραστίμη, η οποία είναι νέο μόριο και προέκυψε από τη σύζευξη 
πολυαιθυλενογλυκόλης ΜΒ 20.000 στο αμινοτελικό άκρο της μεθειονίνης του rmet-HuG-CSF 
(φιλγραστίμη). Η παρουσία της πολυαιθυλενογλυκόλης αυξάνει σημαντικά το υδροδυναμικό μέγεθος 
(39kD) του, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η σπειραματική διήθηση, να ελαχιστοποιείται η 
νεφρική κάθαρση και τα ουδετερόφιλα να αποτελούν την κυρίαρχη οδό κάθαρσης. Σε συνθήκες 
ουδετεροπενίας τα επίπεδά του στον ορό του αίματος παραμένουν αυξημένα και καθώς τα 
ουδετερόφιλα επανέρχονται σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτά μειώνονται, καθώς το φάρμακο 
απομακρύνεται από τα ουδετερόφιλα. Η «αυτορρυθμιζόμενη» φαρμακοκινητική του είναι απευθείας 
ανάλογη με τη μοναδική αιμοποιητική ανάκαμψη που διαθέτει ο κάθε ασθενής και προσαρμόζεται 
κάθε φορά στις ανάγκες του. 
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Κάθε διαφορετικό μόριο G-CSF έχει εγκριθεί για διαφορετική χρήση στην κλινική πράξη, και 
στον πίνακα 17 φαίνονται οι ενδείξεις για τη χορήγηση τους. 
 

 
Πίνακας 17: Ενδείξεις για τη χορήγηση των ανασυνδυασμένων G-CSF στην κλινική πράξη 

 
Ένδειξη Φιλγραστίμη Λενογραστίμη Πεγφιλγραστίμη 

↓ διάρκειας βαριάς ουδετεροπενίας + συνακόλουθων επιπλοκών της σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε καθιερωμένη κυτταροτοξική ΧΜΘ, η οποία συνοδεύεται από σημαντική 

συχνότητα εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας 

      

↓ διάρκειας ουδετεροπενίας σε ασθενείς (με μη μυελική κακοήθεια) που υποβάλλονται σε 
μυελοαφανιστική θεραπεία, η οποία ακολουθείται από μεταμόσχευση μυελού των οστών + 

θεωρούνται υψηλού κινδύνου για παρατεταμένη βαριά ουδετεροπενία 

     

κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού αίματος      
ασθενείς με σοβαρή συγγενή, κυκλική ή ιδιοπαθή ουδετεροπενία με ANC της τάξης του 

500/mm3 και ιστορικό σοβαρών ή υποτροπιάζουσων λοιμώξεων, ενδείκνυται μακροχρόνια 
χορήγηση για την αύξηση του αριθμού των ουδετερόφιλων + μείωση της συχνότητας και 

διάρκειας των συμβαμάτων που σχετίζονται με λοίμωξη 

    

θεραπεία της επιμένουσας ουδετεροπενίας (ANC ≤1000/mm3) σε ασθενείς με προχωρημένη 
λοίμωξη από HIV για τη μείωση του κινδύνου βακτηριακών λοιμώξεων όταν άλλες επιλογές 

για την αντιμετώπιση της ουδετεροπενίας είναι ακατάλληλες 

    

 
 
Τα 3 μόρια G-CSF, που αναφέρθηκαν πιο πάνω, έχουν παραχθεί σε διαφορετικά συστήματα 

έκφρασης. Τα συστήματα έκφρασης καθορίζουν εάν τα μόρια CSFs είναι γλυκοζυλιωμένα ή όχι. Τα 
βακτηριδιακά συστήματα έκφρασης (π.χ. Escherichia coli) εκφράζουν μη γλυκοζυλιωμένα CSF 
μόρια, ενώ τα συστήματα ζύμης και θηλαστικών (π.χ. Saccharomyces cerevisiae, Chinese hamster 
ovary cells) εκφράζουν γλυκοζυλιωμένα μόρια (πίνακας 18) 215 , 216 . Η κλινική σημασία της 
γλυκοζυλιωμένης μορφής των CSFs απαιτεί παραιτέρω μελέτη217,218. H γλυκοζυλιωμένη μορφή των 
CSFs, γενικά, δεν έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβλητή στην επίτευξη θεραπευτικού 
αποτελέσματος. Παρόλα αυτά, σε προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, μόνο οι 
γλυκοζυλιωμένες μορφές των  CSFs έχουν συσχετιστεί με βελτιωμένη επιβίωση των ασθενών 
(λενογραστίμη και σαργαμογραστίμη)219,220,221

 
.   

 
Πίνακας 18: Διεγερτικοί παράγοντες αποικιών που μελετήθηκαν σε κλινικές μελέτες 

 
Αυξητικός 
παράγοντας 

Γενόσημο 
όνομα 

Εμπορικό 
όνομα 

Σύστημα έκφρασης Έγκριση από 
FDA 

G-CSF Φιλγραστίμη Neupogen@ Escherichia coli 
(μη-γλυκοζυλιωμένη) 

ΝΑΙ 
(1991) 

G-CSF Λενογραστίμη Granocyte@ CHO mammalian 
(O-γλυκοζυλιωμένη) 

ΟΧΙ 
 

G-CSF Πεγφιλγραστίμη Neulasta@ Escherichia coli 
(πεγκυλιωμένη) 

ΝΑΙ 
(2002) 

FDA = Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration)  
G-CSF = διεγερτικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων (granulocyte colony-stimulating factor)  
CHO = κύτταρα των ωοθηκών του κινέζικου hamster (Chinese hamster ovary)  

 

4.9. Λενογραστιμη 

4.9.1. Γενικά 
Η λενογραστίμη αναπύχθηκε ως φάρμακο από την εταιρεία Chugai στην Ιαπωνία, κυκλοφόρησε 

με το εμπορικό όνομα Neutrogin@, και ήταν το δεύτερο μόριο G-CSF που κυκλοφόρησε στην αγορά 



ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

                                                                                60 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

μετά το Neupogen@ (φιλγραστίμη) της Amgen-Roche. Τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του οι 
πωλήσεις έφτασαν τα 155 εκατομύρια δολάρια. Στην Ευρώπη τα δικαιώματα για την κυκλοφορία 
του έχει η εταιρεία Rhone-Poulenc Rorer, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο που τα δικαιώματα έχει 
η Chugai Pharma UK Limited.  

Η λενογραστίμη εγκρίθηκε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 1993, και από τότε παραμένει η 
μόνη γλυκοζυλιωμένη μορφή του G-CSF (rHu G-CSF) στην Ευρώπη. Η χρήση της για τη μείωση 
της πιθανότητας ανάπτυξης επικίνδυνης για τη ζωή λοίμωξης, σε ασθενείς που εμφανίζουν 
ουδετεροπενία μετά από χημειοθεραπεία, έχει διεγείρει το ενδιαφέρον. Επίσης, έχει μελετηθεί και 
σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως η κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του 
περιφερικού αίματος, και η αντιμετώπιση της λευχαιμίας, μυελοδυσπλασίας, χρόνιας σοβαρής 
ουδετεροπενίας, και της ουδετεροπενίας σε ασθενείς με AIDS. Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
λενογραστίμη εμφανίζουν δοσο-εξαρτώμενες αυξήσεις στον απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων 222 . 
Μέσω της επίδρασης του στα προγονικά ουδετερόφιλα, μειώνει σημαντικά τη διάρκεια της 
ουδετεροπενίας σε ασθενείς που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία223, διεγείρει την 
ανάκαμψη των  ουδετερόφιλων σε ασθενείς με μεταμόσχευση του μυελού των οστών και αυξάνει τα 
κύτταρα σε ασθενείς με κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού 
αίματος224,225,226

Σε 2 διπλές-τυφλές μελέτες φάσης ΙΙΙ, σε ασθενείς με φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού
.  

82 και 
σε μη-Hodgkin λέμφωμα227, η μέση διάρκεια της ουδετεροπενίας μειώθηκε σχεδόν κατά 50% 
στους κύκλους 1 και 4 με τη χορήγηση λενογραστίμης. Επίσης, η χορήγηση λενογραστίμης 
σχετίστηκε με σημαντική μείωση στην εμφάνιση τεκμηριωμένης λοίμωξης, διάρκειας νοσηλείας 
λόγω λοίμωξης και θερεπείας με αντιβιοτικά. Σε μια μη-τυφλή κλινική μελέτη σε 41 ασθενείς με 
καρκίνο του μαστού, η χορήγηση λενογραστίμης είχε την ίδια αποτελεσματικότητα με 
αντιμικροβιακή προφύλαξη 2 εβδομάδων 228 . Κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ έδειξαν ότι η λήψη 
λενογραστίμης 263μg/ημέρα ή 150μg/ημέρα βοήθησε τη χορήγηση υψηλών δόσεων σχημάτων 
χημειοθεραπείας που περιέχουν κυκλοφωσφαμίδη/5-φθόριοουρακίλη σε ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού 229 , 230

224

. Ακόμα, η λενογραστίμη χορηγήθηκε για να μειώσει τη διάρκεια ανάμεσα στους 
κύκλους της χημειοθεραπείας σε πολλές μελέτες σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα, παρόλο που δεν παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση στο ρυθμό ανταπόκρισης του όγκου 
ή στο χρόνο επιβίωσης . Εντατικοποίηση του σχήματος της χημειοθεραπείας έχει επιτευχθεί και 
σε ασθενείς με σάρκωμα μαλακών μορίων, μη-Hodgkin λέμφωμα και καρκίνο των ωοθηκών. 

Όπως και με όλους τους ανασυνδυασμένους αυξητικούς παράγοντες, το κόστος της 
λενογραστίμης είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό. 
Φαρμακοοικονομικές μελέτες, που βασίζονται στα αποτελέσματα κλινικών μελετών, συμπεραίνουν 
ότι η μείωση του κόστους που σχετίζεται με τη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω λοίμωξης 
υπερισχύει του κόστους της λενογραστίμης224. Σε μια μελέτη ανάλυσης κόστους, 147 παιδιά με μη-
Hodgkin λέμφωμα έλαβαν εντατική χημειοθεραπεία με/ή χωρίς την υποστηρικτική θεραπεία με 
λενογραστίμη 5μg/kg/ημέρα, υποδόρια για χρονικό διάστημα μέχρι και 15 ημέρες. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι το κόστος της λενογραστίμης αντισταθμίστηκε από το κόστος των 2 επιπλέον ημερών 
νοσηλείας στο νοσοκομείο στους ασθενείς που δεν χορηγήθηκε το φάρμακο231

 
. 

4.9.2. Δοση και τροπος χορηγησης λενογραστίμης 
Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια χορήγησης, όπως και η δόση χορήγησης της λενογραστίμης, 

αποτελούν πολύ σημαντικές παράμετρους προκειμένου να επιτευχθεί το μεγαλύτερο κλινικό 
όφελος με το μικρότερο δυνατό κόστος. Όταν o G-CSF χορηγείται στη τιμή ναδίρ των 
ουδετερόφιλων μπορεί να πετύχει πολύ μικρό αποτέλεσμα λόγω της καταστολής του μυελού των 
οστών και της βλάβης στα περιφερικά ουδετερόφιλα. Αντίθετα, η γρήγορη χορήγηση κινητοποιεί 
επαρκή αριθμό μετα-μιτωτικών κυττάρων, και επομένως να αυξάνεται ο αριθμός των περιφερικών 
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ουδετερόφιλων. Τέλος, η μετα-ναδίρ χορήγηση του G-CSF έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα αφού 
η καταστολή έχει ήδη πραγματοποιηθεί (σχήμα 11). Επομένως, η έναρξη χορήγησης συνίσταται 
τουλάχιστον 24 ώρες μετά το πέρας της χημειοθεραπείας. Η ταυτόχρονη χορήγηση της 
λενογραστίμης και της χημειοθεραπείας δεν ενδείκνυται, αφού μερικοί συνδυασμοί φαρμάκων 
μπορεί να αυξήσουν την μυελοκαταστολή.  
 
Σχήμα 11: Αποτελεσματικότητα G-CSF κατά τη διάρκεια του κύκλου της χημειοθεραπείας232

 
 

                        
 
Η υποδόρια ένεση ενδείκνυται γενικότερα, παρόλο που η υποδόρια και η ενδοφλέβια χορήγηση 

της λενογραστίμης έχουν ίδια δραστικότητα, αφού είναι πιο βολική για τους εξωτερικούς ασθενείς. 
Επίσης, οι φαρμακοκινητικές μελέτες υποστηρίζουν την υποδόρια χορήγηση συγκριτικά με την 
ενδοφλέβια οδό. Υπάρχει κάποια απόδειξη από μελέτη χορήγησης εφάπαξ δόσης ότι η ενδοφλέβια 
δοσολογία ενδεχομένως να μειώνει τη διάρκεια της επίδρασης. Δεν είναι σαφής η κλινική σχέση 
αυτού του ευρήματος σε χορήγηση πολλαπλών δόσεων. Η επιλογή της οδού χορήγησης πρέπει να 
εξαρτάται από την ατομική κλινική περίσταση. 

Οι συνιστώμενες θέσεις για την ένεση είναι η κοιλιά κάτω από τον ομφαλό, η έξω επιφάνεια 
των βραχιόνιων και η έξω επιφάνεια των μηρών. Μπορεί ο ασθενής να εκπαιδευτεί να κάνει μόνος 
του την ένεση, διότι αυτό δίνει ένα αίσθημα ανεξαρτησίας και αυτοελέγχου στον ασθενή. Όπως σε 
κάθε υποδόρια φαρμακευτική αγωγή, συνιστάται εναλλαγή των θέσεων της έγχυσης για να 
αποφευχθεί η δημιουργία επώδυνων σημείων. Η ένεση δεν είναι συνήθως επώδυνη, αλλά καμιά 
φορά μπορεί να εμφανιστεί στιγμιαία την ώρα της χορήγησης ένας νυγμώδης πόνος.     

Η συνιστώμενη δόση λενογραστίμης είναι 150μg/m² ημερησίως, θεραπευτικά ισοδύναμη με 
5μg/kg ημερησίως. Υψηλότερες δόσεις του G-CSF δεν συνοδεύονται από κλινικό όφελος. Εξαίρεση 
αποτελεί η περίπτωση της κινητοποίησης των PBPC όπου μια δόση 10μg/kg ημερησίως προκαλεί 
καλύτερη λευκαφαίρεση συγκρινόμενη με μικρότερες δόσεις 233 , 234 . Στην περίπτωση της 
μεγαθεραπείας έχει προταθεί να αρχίζει η ελάττωση της δόσεως του αυξητικού παράγοντα από 
10μg/kg σε 5μg/kg ημερησίως, όταν ο αριθμός των ANC εμφανίζει ανάκαμψη στα 1000/mm3 για 
τουλάχιστον 3 ημέρες και κατόπιν να διακόπτεται η χορήγηση του G-CSF όταν τα ANC είναι πάνω 
από 1000/mm3 για πάνω από 3 επιπλέον ημέρες235,236

Συγκεκριμένα: 
. 

• Σε ασθενείς με καθιερωμένη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία η λενογραστίμη πρέπει να 
χορηγείται καθημερινά στη συνιστώμενη δόση 5μg/kg ημερησίως, ως υποδόρια ένεση, 
αρχίζοντας την επομένη της ολοκλήρωσης της χημειοθεραπείας. H ημερήσια χορήγηση 
πρέπει να συνεχισθεί μέχρις ότου ξεπεραστεί η αναμενόμενη ελάχιστη τιμή (nadir) και ο 
αριθμός των ουδετεροφίλων επανέλθει σε σταθερό επίπεδο συμβατό με διακοπή της 
αγωγής, με μέγιστο διάστημα θεραπείας 28 συνεχείς ημέρες, εάν χρειασθεί. Παροδική 
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αύξηση του αριθμού των ουδετεροφίλων μπορεί να εμφανισθεί μέσα στις πρώτες 2 ημέρες 
της θεραπείας. Η χορήγηση, όμως, της λενογραστίμης δεν θα πρέπει να διακοπεί, εφόσον
με τη συνέχιση της θεραπείας, η επόμενη ελάχιστη τιμή εμφανίζεται νωρίτερα και η 
επάνοδος επιτυγχάνεται ταχύτερα. 

• Σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού οστών η λενογραστίμη πρέπει να χορηγείται 
ημερησίως στη συνιστώμενη δοσολογία των 5μg/kg ημερησίως ως ενδοφλέβια έγχυση 30 
λεπτών αραιωμένο σε ισότονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή ως υποδόρια ένεση, 
αρχίζοντας από την επομένη της μεταμόσχευσης. Η χορήγηση πρέπει να συνεχιστεί μέχρις 
ότου ξεπεραστεί η αναμενόμενη ελάχιστη τιμή και ο αριθμός ουδετεροφίλων επανέλθει σε 
σταθερό επίπεδο συμβατό με διακοπή της αγωγής, με μέγιστο διάστημα θεραπείας 28 
συνεχείς ημέρες, εάν χρειασθεί. Αναμένεται ότι μέχρι τη 14η ημέρα μετά τη μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, στο 50% των ασθενών θα έχει επιτευχθεί η επάνοδος των 
ουδετεροφίλων.  

• Όταν η λενογραστίμη χορηγείται με σκοπό την κινητοποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού αίματος θα πρέπει να χορηγείται καθημερινά 
στη συνιστώμενη δοσολογία των 10μg/kg σωματικού βάρους ημερησίως ως υποδόρια ένεση 
για 4-6 ημέρες. Η λευκαφαίρεση θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ της 5ης και της 
7ης ημέρας. Μετά από χημειοθεραπεία, η λενογραστίμη πρέπει να χορηγείται καθημερινά, 
στη συνιστώμενη δοσολογία των 5μg/kg ημερησίως ως υποδόρια ένεση, αρχίζοντας 24 
ώρες μετά το πέρας της χημειοθεραπείας, μέχρις ότου ξεπεραστεί η αναμενόμενη 
ελάχιστη τιμή και ο αριθμός των ουδετεροφίλων επανέλθει σε σταθερό φυσιολογικό 
επίπεδο, συμβατό με διακοπή της θεραπείας. Η λευκαφαίρεση πρέπει να πραγματοποιείται, 
μετά το ναδίρ, κατά την περίοδο αύξησης του αριθμού των λευκοκυττάρων ή μετά από 
μέτρηση του αριθμού των κυττάρων CD34+ στο αίμα με μια αξιόπιστη μέθοδο.  

 

4.9.3. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες λενογραστίμης 
Η φαρμακοκινητική της λενογραστίμης είναι δοσο- και χρονο-εξαρτώμενη. Κατά την 

επαναλαμβανόμενη χορήγηση (ενδοφλεβίως και υποδορίως) η μέγιστη συγκέντρωση στον ορό είναι 
ανάλογη με τη χορηγούμενη δόση. Η επαναλαμβανόμενη χορήγηση της λενογραστίμης, και από τις 
δύο οδούς, δεν έδωσε ενδείξεις αθροίσεως του φαρμάκου.  

Στη συνιστώμενη δόση, η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα της λενογραστίμης είναι 30%. Ο 
φαινόμενος όγκος κατανομής (Vd) είναι περίπου 1l/kg σωματικού βάρους και ο μέσος χρόνος 
παραμονής είναι περίπου 7 ώρες μετά την υποδόρια χορήγηση.  

Ο φαινόμενος χρόνος ημίσειας απομάκρυνσης από ορό της λενογραστίμης (υποδόρια οδός) 
είναι περίπου 3-4 ώρες στη σταθεροποιημένη κατάσταση (επαναλαμβανόμενη χορήγηση) και είναι 
βραχύτερος (1–1,5 ώρες) μετά από επαναλαμβανόμενη i.v. έγχυση.  

Η κάθαρση του πλάσματος του rHuG-CSF τριπλασιάζεται, από 50 σε 150ml/min, κατά τη 
διάρκεια επαναλαμβανόμενων υποδόριων χορηγήσεων. Λιγότερο από το 1% της λενογραστίμης 
απεκκρίνεται αναλλοίωτο με τα ούρα, και θεωρείται ότι κυρίως αυτό μεταβολίζεται σε πεπτίδια. 
Κατά τη διάρκεια πολλαπλής υποδόριας χορήγησης, οι μέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό είναι 
περίπου 100pg/ml/kg σωματικού βάρους για τη συνιστώμενη δοσολογία. Υπάρχει θετική συσχέτιση 
μεταξύ χορηγούμενης δόσης και συγκέντρωσης στον ορό, καθώς και μεταξύ της ανταπόκρισης των 
ουδετεροφίλων και της συνολικής ποσότητας που ανευρίσκεται στο πλάσμα. 
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4.9.4. Ανεπιθύμητες ενέργειες λενογραστίμης 
Οι πρώτοι ανασυνδυασμένοι παράγοντες που είναι διαθέσιμοι στην κλινική πρακτική από τις 

αρχές της δεκαετίας του ‘90 έχουν πρακτικά ταυτόσημες βιολογικές ιδιότητες με αυτές του 
ενδογενή ανθρωπίνου G-CSF, και λόγω της χρησιμοποίησης τους ευρέως στην κλινική πράξη τα 
τελευταία χρόνια, έχει συσσωρευτεί σημαντική εμπειρία όσον αφορά τις ενδείξεις, τις παρενέργειες 
και την φαρμακοκινητική του.  

Η ασφάλεια της χρήσης της λενογραστίμης σε συνδυασμό με αντινεοπλασματικούς παράγοντες, 
που έχουν αθροιστική τοξικότητα στο μυελό των οστών ή η έντονη τοξικότητα έναντι της σειράς 
των αιμοπεταλίων, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η χορήγηση λενογραστίμης μπορεί να οδηγήσει ακόμη 
και σε αυξημένη τοξικότητα, ιδιαιτέρως έναντι των αιμοπεταλίων. Κατά τη διεξαγωγή κλινικών 
μελετών οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα ήταν οι ίδιες για τους ασθενείς 
που έλαβαν λενογραστίμη με τους ασθενείς που έλαβαν placebo. Οι πλέον συχνά αναφερθείσες 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αλωπεκία, ναυτία, έμετος, πυρετός και κεφαλαλγία, ανάλογες με 
αυτές που παρατηρούνται σε ογκολογικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.  
Ελαφρώς υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης πόνου των οστών (κατά 10% υψηλότερη περίπου) και 
αντίδραση στο σημείο της ένεσης (κατά 5% υψηλότερη περίπου) αναφέρθηκαν σε ασθενείς που 
ελάμβαναν λενογραστίμη. Ο πόνος αυτός αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με απλά αναλγητικά από 
του στόματος, όπως η παρακεταμόλη, με ή χωρίς κωδεΐνη. Πιο δυνατά αναλγητικά σπάνια 
απαιτούνται. Θρομβοκυτοπενία είναι πιο εμφανής σε ασθενείς, στους οποίους δεν αναβλήθηκε η 
χημειοθεραπεία ή δεν μειώθηκε η δοσολογία, λόγω της δράσης του G-CSF να βελτιώνει την 
ουδετεροπενία, και επιτρέπει τις καθορισμένες δόσεις της χημειοθεραπείας να χορηγούνται με 
βάση το πρόγραμμα χωρίς μείωση της δόσης. Η θρομβοκυτοπενία πιθανό να είναι περισσότερο 
αποτέλεσμα της συνεχούς χορήγησης μεγάλων δόσεων χημειοθεραπείας, παρά της δράσης του G-
CSF. Ο  G-CSF δεν έχει συσχετιστεί με συμπτώματα γρίππης ή πυρετού, τα οποία παρατηρούνται 
μετά από τη χορήγηση άλλων κυτοκινών. 

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών, σε διπλές-τυφλές, ελεγχόμενες με placebo 
μελέτες ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε λενογραστίμη ήταν 
μικρότερος έναντι εκείνων που έλαβαν placebo χωρίς να αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης 
ανεπιθύμητων ενεργειών οι οποίες σχετίζονται με απώλεια αίματος, και ο μέσος αριθμός ημερών 
μετά από τη μεταμόσχευση μυελού των οστών μέχρι την τελευταία μετάγγιση αιμοπεταλίων ήταν 
όμοιος και στις δύο ομάδες. Σε συγκριτικές με placebo κλινικές μελέτες, οι συχνότερα 
αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες (15% τουλάχιστον σε μια ομάδα θεραπείας), εμφανίστηκαν 
με την ίδια συχνότητα στους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε λενογραστίμη και στους ασθενείς 
στους οποίους χορηγήθηκε placebo. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν εκείνες που 
παρατηρούνται συνήθως σε σχήματα προετοιμασίας για μεταμόσχευση. Οι ενέργειες αυτές 
περιλαμβάνουν λοίμωξη/φλεγμονή της στοματικής κοιλότητας, πυρετό, διάρροια, ερύθημα, πόνους 
στο υπογάστριο, έμετο, αλωπεκία, σηψαιμία και λοίμωξη.  

Σε ασθενείς που η λενογραστίμη χορηγείται με σκοπό την κινητοποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού αίματος (PBPCs), οι πιο συχνά αναφερόμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία στο 30% των ατόμων, άλγος στα οστά στο 23%, άλγος 
στην πλάτη στο 17,5%, αδυναμία στο 11%, κοιλιακό άλγος στο 6% και πόνος στο 6%. Ο κίνδυνος 
εμφάνισης πόνου αυξάνεται σε άτομα με υψηλές μέγιστες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), 
κυρίως όταν οι τιμές WBC είναι ≥50x 109/l. Λευκοκυττάρωση ≥50x109/l αναφέρθηκε στο 24% των 
δοτών και θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων <100x109/l) σχετιζόμενη με την αφαίρεση στο 42%.  
Παροδική αύξηση της ASAT και/ή της ALAT παρατηρήθηκε στο 12% των δοτών και της 
αλκαλικής φωσφατάσης στο 16%.  

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται μεμονωμένες περιπτώσεις αναφυλακτικού σοκ, κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με λενογραστίμη. Επίσης, σπάνια έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες από τους πνεύμονες 
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συμπεριλαμβανομένης της διάμεσης πνευμονίας του πνευμονικού οιδήματος, των πνευμονικών 
διηθήσεων και της πνευμονικής ίνωσης. Ορισμένες από τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί 
κατέληξαν σε αναπνευστική ανεπάρκεια ή σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, το 
οποίο μπορεί να αποβεί θανατηφόρο. Ακόμα, πολύ σπάνιες περιπτώσεις δερματικής αγγειίτιδας 
έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν λενογραστίμη, όπως και πολύ σπάνιες περιπτώσεις 
συνδρόμου Sweet, οζώδους ερυθήματος και γαγγραινώδους πυοδέρματος. Οι τελευταίες 
περιγράφηκαν κυρίως σε ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια, η οποία ως γνωστόν συνδέεται με 
ουδετεροφιλική δερματοπάθεια, αλλά και σε ασθενείς με ουδετεροπενία μη κακοήθους αιτιολογίας. 
Τέλος, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις συνδρόμου Lyell.  

 

4.9.5. Σύγκριση λενογραστίμης με φιλγραστίμη και πεγφιλγραστίμη 
Δεδομένα από in vitro και in vivo συγκριτικές μελέτες, τεκμηριώνουν διαφορές στη βιολογική 

δραστικότητα ανάμεσα στους CSFs237,238,239

Η φιλγραστίμη είναι μη γλυκοζυλιωμένο μόριο G-CSF το οποίο παράγεται σε βακτήρια, ενώ η 
λενογραστίμη είναι γλυκοζυλιωμένο μόριο G-CSF που παράγεται σε κυτταρικό σύστημα ξενιστή των 
θηλαστικών. Η γλυκοζυλίωση παρέχει σταθερότητα στο μόριο και το προστατεύει από μεταβολές 
στο pH, θερμοκρασία και πρωτεόλυση. Το γεγονός αυτό παρέχει ένα πρακτικό πλεονέκτημα για το 
μόριο της λενογραστίμης, αφού δεν χρειάζεται αποθήκευση στο ψυγείο. Η λενογραστίμη είναι πιο 
άκαμπτο μόριο, και έχει πιο υψηλή ικανότητα δέσμευσης στον υποδοχέα του G-CSF από τη 
φιλγραστίμη, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη δραστικότητα in vivo. Ένα μικρογραμμάριο (mcg) της 
λενογραστίμης περιέχει 127750 βιολογικές μονάδες, ενώ ένα mcg της φιλγραστίμης περιέχει 
100000 μονάδες

. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα των μελετών αυτών 
ποικίλουν, και δεν μπορεί να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα. Λόγω του ότι δεν έχουν γίνει 
ακόμα συγκριτικές, προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, μεγάλης κλίμακας, οποιαδήποτε 
σημαντική κλινική διαφορά που μπορεί να υπάρχει ως αποτέλεσμα αυτών των βιολογικών διαφορών, 
δεν έχει αποδειχτεί και δεν λαμβάνεται υπόψιν στην επιλογή ανάμεσα στα 3 μόρια στην κλινική 
πρακτική.  

237.  
Η σύγκριση λενογραστίμης και φιλγραστίμης σχετικά με τη δράση τους στην ανάκαμψη του 

αιμοποιητικού συστήματος, έχει επιχειρηθεί σε διάφορες μελέτες. Ο Nohynek G.J., και συνεργάτες 
(1997)240

αρουραίους μετά από χημειοθεραπεία. Οι τιμές του ANC που παρατηρήθηκαν στις ομάδες που 
χορηγήθηκε η λενογραστίμη, στους φυσιολογικούς και ουδετεροπενικούς αρουραίους, ήταν 
υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές που παρατηρήθηκαν στις ομάδες που χορηγήθηκε η 
φιλγραστίμη. Ο Bonig H. και συνεργάτες (2001)

, διερεύνησαν τη βιολογική δράση των 2 μορίων σε φυσιολογικούς και ουδετεροπενικούς 

241  σύγκρινε αιματολογικές εξετάσεις και 
περιστατικά λοιμώξεων σε 11 ασθενείς (ηλικίας 3-29 ετών) που έλαβαν λενογραστίμη ή 
φιλγραστίμη μετά τη χημειοθεραπεία. Η εμφάνιση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της λευκοπενίας, 
της ουδετεροπενίας, όπως και η συχνότητα και η κλινική εξέλιξη των λοιμώξεων δεν διέφερε 
σημαντικά στις 2 ομάδες των ασθενών. Ο Kim I.H. και συνεργάτες (2003)242

Hüttmann

, σε μια ανασκοπική 
μελέτη, σύγκρινε τη δράση της λενογραστίμης σε σχέση με τη φιλγραστίμη μετά από κινητοποίηση 
των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του περιφερικού αίματος με υψηλή δόση χημειοθεραπείας. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η φιλγραστίμη πέτυχε γρηγορότερη ανάκαμψη του ANC, των λευκών 
αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων από τη λενογραστίμη. Επιπλέον, η διάρκεια χορήγησης της 
φιλγραστίμης ήταν πιο σύντομη από τη διάρκεια χορήγησης της λενογραστίμης. Ο  A. και 
συνεργάτες (2005) 243 , προσπάθησε να διερευνήσει εάν η γλυκοζυλιωμένη μορφή του G-CSF 
(λενογραστίμη) είναι πιο δραστική από τη μη γλυκοζυλιωμένη μορφή (φιλγραστίμη), μετά από υψηλή 
δόση χημειοθεραπείας και αυτόλογη περιφερική μεταμόσχευση του μυελού των οστών. Ο μέσος 
χρόνος για την ανάκαμψη των λευκών αιμοσφαιρίων ήταν 10,7 ημέρες με τη λενογραστίμη και 10,8 
ημέρες με τη φιλγραστίμη. Η διάρκεια του πυρετού, αντιβιοτικής θεραπείας, νοσηλείας στο 
νοσοκομείο και θεραπείας με G-CSF ήταν παρόμοια και με τα 2 μόρια G-CSF.     

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(NOHYNEK)�
http://www.springerlink.com/content/?Author=A.+H%c3%bcttmann�
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Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες στη βιβλιογραφία που να συγκρίνουν τη βιολογική δράσης των 
πολλαπλών καθημερινών ενέσεων της λενογραστίμης με τη χορήγηση της μιας ένεσης 
πεγφιλγραστίμης σε κάθε κύκλο χημειοθεραπείας. Ο Ranze O.P. και συνεργάτες (2004)244

επαρκή ανάκαμψη του ANC, με πιο γρήγορη αύξηση στους ασθενείς που πήραν πεγφιλγραστίμη. Οι 
ασθενείς που πήραν πεγφιλγραστίμη είχαν, επίσης, λιγότερες μεταγγίσεις αίματος. Τέλος, το 
κόστος για τη θεραπεία σε κάθε κύκλο χημειοθεραπείας ήταν 2,321 ευρώ για 13 ενέσεις 
λενογραστίμης, σε αντίθεση με τη μια ένεση πεγφιλγραστίμης που στοίχιζε 1,762 ευρώ. Ο Lane 
S.W. και συνεργάτες (2006)

, σε μια 
κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία, σύγκρινε τη δράση της 
λενογραστίμης έναντι της πεγφιλγραστίμης μετά τη χημειοθεραπεία. Και τα 2 μόρια προκάλεσαν 

245, μελέτησε ανασκοπικά δεδομένα από ασθενείς που έλαβαν CVAD 
χημειοθεραπεία. Πρωταρχικός στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της διάρκειας 4ου βαθμού 
ουδετεροπενίας (ANC<500/mm3), ενώ διερευνήθηκαν επιπλέον οι ημέρες μέχρι την ανάκαμψη των 
ουδετερόφιλων μετά τη χημειοθεραπεία, η εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, η εμφάνιση 
τεκμηριωμένης λοίμωξης και η αναβολή επόμενων κύκλων της χημειοθεραπείας. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 2 ομάδων ασθενών. Ο Ocheni S. και 
συνεργάτες (2009) 246

 

, σε μια άλλη μελέτη, σύγκριναν τη δράση της πεγφιλγραστίμης και 
λενογραστίμης μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η ανάκαμψη των 
ουδετερόφιλων ήταν σημαντικά πιο γρήγορη (p=0,06) στους ασθενείς που έλαβαν πεγφιλγραστίμη 
σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν λενογραστίμη. Επιπρόσθετα, η ανάκαμψη των αιμοπεταλίων 
ήταν μεγαλύτερη και η διάρκεια της θρομβοκυτοπενίας ήταν μικρότερη στους ασθενείς που έλαβαν 
πεγφιλγραστίμη, αλλά δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στη διάρκεια της ουδετεροπενίας 
και εμπύρετης ουδετεροπενίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ G-CSF 

5.1. Κόστος χορήγησης G-CSF 
Η εμπύρετη ουδετεροπενία είναι η ακριβότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της χημειοθεραπείας. Το 

κόστος, που σχετίζεται με την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, συμπεριλαμβάνει το άμεσο και 
έμμεσο ιατρικό κόστος, που επηρεάζει τόσο τον ασθενή και την οικογένεια του, όσο και το 
Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο ασθενής 247

 

. Στον πίνακα 19 φαίνονται οι κυριότεροι 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν κατά την εκτίμηση του κόστους που προκύπτει από την 
εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας.  

 
Πίνακας 19: Υπολογιζόμενο κόστος από την εμφάνιση εμπύρετης 

ουδετεροπενίας248

 
 

Άμεσο κόστος Έμμεσο κόστος 
νοσηλεία στο νοσοκομείο απώλεια χρόνου δημιουργικότητας 
φάρμακα καριέρα 
υποστηρικτική θεραπεία ασθενούς μετακίνηση στο χώρο νοσηλείας 

 
Οι Bennett και Calhoun (2007) υπολόγισαν το άμεσο και έμμεσο κόστος που προκύπτει από 

την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας στη Βόρειο Αμερική, με βάση το τύπο του καρκίνου και 
κατά πόσο ο ασθενής αντιμετωπίστηκε ως εσωτερικός ή εξωτερικός ασθενής, σε 71 ασθενείς από 
10 ογκολογικά κέντρα 249 . Σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, η εμπύρετη ουδετεροπενία 
σχετίστηκε με άμεσο κόστος περίπου 1.094 δολάρια ανά επεισόδιο σε εξωτερικούς ασθενείς, ενώ 
σε εσωτερικούς ασθενείς 10.354 δολάρια ανά επεισόδιο. Στους εσωτερικούς ασθενείς το κόστος 
της νοσηλείας για εμπύρετη ουδετεροπενία αντιπροσώπευε το 75% του υπολογιζόμενου κόστους, 
ενώ στους εξωτερικούς ασθενείς το κόστος των φαρμάκων αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο 
ποσοστό του κόστους. Το έμμεσο κόστος εκτιμήθηκε περίπου 1.530 δολάρια για τους εξωτερικούς 
ασθενείς και 2.832 δολάρια για τους εσωτερικούς ασθενείς, και αποδόθηκε στην απώλεια χρόνου 
από την επαγγελματική τους ζωή. Σε μια άλλη, ανασκοπική μελέτη, στην Ισπανία, το 
υπολογιζόμενο κόστος εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν 3.519 ευρώ ανά επεισόδιο 250 .  Τα 
αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα και με τα αποτελέσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE, National Institute for Health and 
Clinical Excellence), που υπολόγισε ότι το κόστος εμπύρετης ουδετεροπενίας ανά επεισόδιο ήταν 
περίπου 3.330 δολάρια251

Ο G-CSF χρησιμοποιείται πολύ συχνά, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ως υποστηρικτική 
θεραπεία για την τοξικότητα που εμφανίζεται στο μυελό των οστών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην κατηγορία των αντικαρκινικών κυττάρων. Ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα που προκύπτει, 
και επηρεάζει την απόφαση για τη χορήγηση του, είναι το μεγάλο του κόστος. Η χορήγηση του 
επιτρέπει στους ασθενείς να λαμβάνουν ολοκληρωμένη χημειοθεραπεία, χωρίς μείωση στη δόση 
ή/και αναβολή της θεραπείας και επακόλουθη επίδραση στο κλινικό αποτέλεσμα

. 

11,12. Επομένως, το 
κόστος των G-CSFs σχετίζεται άμεσα με το κόστος από την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
αφού η αποτροπή της εμπύρετης ουδετεροπενίας αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη εξοικονόμιση 
κόστους που σχετίζεται με τη χορήγηση των G-CSFs. Οι G-CSF έχουν γίνει θέμα διάφορων 
μελετών οικονομικής ανάλυσης. Παρόλα αυτά, διάφοροι παράγοντες κάνουν περίπλοκη την 
οικονομική αξιολόγηση της χορήγησης των G-CSFs, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι 
διαφορές στη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο για κάθε ασθενή και το κόστος που σχετίζεται με 
την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας.  
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5.2. Οικονομική αξιολόγηση πρωτογενούς χορήγησης των G-CSFs 
Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση των G-CSF σε ουδετεροπενικούς 

ασθενείς με καρκίνο, που έχουν εκδοθεί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς  κλινικής ογκολογίας, 
συμφωνούν στη πρωτογενή χορήγηση G-CSF σε ασθενείς με εκτίμηση του κινδύνου για εμπύρετη 
ουδετεροπενία ≥20%. Ενώ η απόφαση για τη χρήση του πρέπει να βασίζεται πρωταρχικά στις 
κλινικές ενδείξεις του φαρμάκου, το κόστος της προφυλακτικής χορήγησης των G-CSFs συχνά 
εμφανίζει οικονομικούς προβληματισμούς. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η δυνατότητα χορήγησης του 
G-CSF για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων και το μεγάλο του κόστος, κάνει απαραίτητο 
το προσεκτικό υπολογισμό της κόστους-αποτελεσματικότητας από τους θεράποντες ιατρούς. 

Οι πρώτες σημαντικές φαρμακοοικονομικές μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας της 
πρωτογενούς προφύλαξης με G-CSF πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια252,253

252

. Στις 
μελέτες αυτές, έγινε η υπόθεση ότι όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία 
νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο, και χορηγήθηκε σε αυτούς εμπειρική αντιβιοτική θεραπεία, όπως 
επίσης, και ότι δεν υπήρξε καμιά επίδραση της χορήγησης του G-CSF στη διάρκεια νοσηλείας ή στη 
θνητότητα που σχετίστηκε με λοιμώξεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, το 
ολικό κόστος θεραπείας της εμπύρετης ουδετεροπενίας αυξάνει, όσο αυξάνει ο κίνδυνος για 
εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, και αυξάνεται πιο γρήγορα σε ασθενείς που δεν έλαβαν G-
CSF. Όταν το κόστος εκτιμήθηκε με βάση το άμεσο κόστος νοσηλείας (1000 δολάρια/ημέρα) , το 
όριο στο οποίο το κόστος χορήγησης του G-CSF υπερείχε του κόστους νοσηλείας, ήταν όταν ο 
κίνδυνος εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν ≥40%. Όταν ο κίνδυνος νοσηλείας για εμπύρετη 
ουδετεροπενία υπερβαίνει το 40%, η προφυλακτική χορήγηση του G-CSF μειώνει το ολικό κόστος, 
ενώ αντίθετα, σε τιμές κάτω από το 40% αυξάνει το κόστος της θεραπείας (σχήμα 12). Η 
Αμερικάνικη Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας (ASCO 2000) χρησιμοποίησε αυτά τα αποτελέσματα 
για να υποστηρίξει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έκδοσε σχετικά με τη χορήγηση των G-
CSFs254

 

, και συνιστούσε τη προφυλακτική χορήγηση με G-CSF όταν το σχήμα της χημειοθεραπείας 
σχετιζόταν με κίνδυνο για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας ≥40%. 

Σχήμα 12: Αποτελέσματα μελετών σχετικά με τη πρωτογενή προφύλαξη με G-CSF255

 
 

                 
 
Στη συνέχεια, το όριο αυτό αναθεωρήθηκε256

15

, και μειώθηκε στο 20-25%. Οι παράγοντες που 
αποτέλεσαν την αφορμή για την αναθεώρηση του ορίου αυτού συμπεριλαμβάνουν: (1) την προσθήκη 
έμμεσου κόστους από την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, (2) την αξιολόγηση συγκεκριμένων 
πληθυσμών υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι ασθενείς, (3) τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης 
κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία κάθε ασθενούς, αλλά και τη μελέτη διάφορων αλλαγών στην 
κλινική πρακτική που μπορεί να επηρεάζουν .   

Σε μετέπειτα μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας (μείωση κινδύνου ή διάρκειας εμπύρετης 
ουδετεροπενίας), εκτιμήθηκε το ολικό κόστος της θεραπείας 257 , 258 . Η οικονομική ανάλυση 
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που προκύπτει από αυτές τις μελέτες, δείχνει ότι η προφυλακτική χορήγηση των G-CSFs μπορεί 
να μειώσει το κόστος σε πολλές περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, η χορήγηση των G-CSFs κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας, μπορεί να μειώσει 
περαιτέρω το κόστος, με τη μείωση της διάρκειας νοσηλείας 259. Ο Esser M. και συνεργάτες 
(2003)260

Παρόλο, που υπάρχει συμφωνία των Διεθνών Κατευθυντήριων Οδηγιών σχετικά με τη 
προφυλακτική χορήγηση των G-CSFs σε ασθενείς στους οποίους ο κίνδυνος για εμπύρετη 
ουδετεροπενία είναι ≥20%, υπάρχουν ελάχιστα οικονομικά στοιχεία που να το τεκμηριώνουν. Αυτό, 
λόγω της ανομοιομορφίας των αποτελεσμάτων σε μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην 
Ευρώπη για το κόστος αντιμετώπισης των ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία. Συμπερασματικά, 
υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω μελέτες, που να επιτρέπουν την ακριβή εκτίμηση του κόστους για 
κάθε επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας, έτσι που οι ασθενείς να λαμβάνουν την καλύτερη 
πιθανή αντιμετώπιση.   

, σε μια ανασκόπηση μελετών οικονομικής αξιολόγησης της προφύλαξης και θεραπείας 
της ουδετεροπενίας με χορήγηση G-CSF, σε ασθενείς με καρκίνο, αναγνώρισε 14 μελέτες στις 
οποίες οι ασθενείς έλαβαν προφύλαξη με G-CSF, ενώ στοιχεία όπως η διάρκεια της 
ουδετεροπενίας, χρησιμοποιήθηκαν για να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. 
Παρόλο που στη πλειονότητα των μελετών εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική μείωση στη διάρκεια 
ή βαθμό της ουδετεροπενίας, στη διάρκεια νοσηλείας και εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 
στους ασθενείς που έλαβαν G-CSF, μόνο 6 μελέτες αναγνώρισαν ότι η χορήγηση του G-CSF 
σχετίστηκε με εξοικονόμιση κόστους 43%. Στις υπόλοιπες 8 μελέτες η χορήγηση του G-CSF 
αύξησε το κόστος 10,3%-567,7%. Τέλος, έχουν προταθεί κάποια πιθανά πιο οικονομικά μοντέλα 
σχετικά με τη χορήγηση του G-CSF. Αυτά αποτελούν μικρότερες δόσεις G-CSF (δόσεις που 
βασίζονται στο μέγεθος του μπουκαλιού και όχι της επιφάνειας σώματος) και μικρότερη διάρκεια 
χορήγησης του G-CSF, αλλά δεν έχει αναφερθεί εάν αυτές οι προσεγγίσεις είναι αποτελεσματικές ή 
όχι.  

 

5.3. Οικονομική αξιολόγηση χορήγησης των G-CSFs για θεραπεία ουδετεροπενίας 
Υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα σχετικά με το κόστος των G-CSFs όταν χορηγούνται για την 

αντιμετώπιση τεκμηριωμένης εμπύρετης ουδετεροπενίας. Πρόσφατη οικονομική ανάλυση, η οποία 
βασίστηκε σε μια μετα-ανάλυση261 και άλλα δεδομένα262

 

, έδειξε ότι η χορήγηση G-CSF σε ασθενείς 
με εμπύρετη ουδετεροπενία σχετίστηκε με εξοικονόμιση κόστους περίπου 960 δολάρια. Μελέτες 
ευαισθησίας έδειξαν ότι, μεγαλύτερη εξοικονόμιση κόστους μπορεί να πετύχει με μικρότερη 
διάρκεια νοσηλείας και υψηλότερη μείωση κινδύνου με τη χορήγηση του G-CSF. Έτσι, η χορήγηση 
του G-CSF ως θεραπεία σε επιλεγμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου φαίνεται να είναι λογική σε 
κλινικό αλλά και οικονομικό επίπεδο.   
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η ουδετεροπενία που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία, είναι μια συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια 
της θεραπείας κατά του καρκίνου, η οποία κάνει τους ασθενείς πιο ευπαθείς σε λοιμώξεις 
απειλητικές για τη ζωή. Ο κίνδυνος για εμπύρετη ουδετεροπενία ποικίλει ανάλογα με το σχήμα της 
χημειοθεραπείας και διάφορα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η μεγάλη ηλικία ή σοβαρές 
συνοδές παθήσεις. Διάφορες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση αυξητικών παραγόντων των 
κοκκιοκυττάρων (G-CSFs) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία. Η μείωση 
κινδύνου που αναφέρεται σε κλινικές μελέτες, κυμαίνεται από 8% μέχρι 37%, και η διακύμανση του 
ποσοστού αυτού αντικατοπτρίζει διαφορές στον κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας που σχετίζεται 
με το σχήμα της χημειοθεραπείας. Το πρόβλημα που περιορίζει τη χορήγησή τους είναι το μεγάλο 
κόστος που έχουν. Επομένως, η τελική απόφαση για τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων βασίζεται 
στις μελέτες αποτελεσματικότητας του φαρμάκου. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι: 
I. Η διερεύνηση του πραγματικού ποσοστού εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας (θερμοκρασία 

σώματος ≥38°C, ANC <1000/mm3) σε ένα Ογκολογικό Κέντρο, με μια αναδρομική μελέτη, σε 
ασθενείς με διάφορους συμπαγείς όγκους, συμπεριλαμβανομένων και των λεμφωμάτων, στους 
οποίους χορηγήθηκε αυξητικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων (λενογραστίμη 263mcg), 
είτε ως πρωτογενής είτε ως δευτερογενής προφύλαξη.  

II. Ο συσχετισμός του ποσοστού εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας με διάφορους παράγοντες που 
μπορεί να επηρεάζουν την εμφάνιση της. 

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας και: 
- διάρκειας χορήγησης λενογραστίμης, 
- τύπου κακοήθειας, 
- σχήματος χημειοθεραπείας, 
- ηλικίας, 
- φύλου, 
- επιφάνειας σώματος (BSA), 
- αριθμού φαρμάκων στο σχήμα της χημειοθεραπείας, 
- προηγούμενης ή ταυτόχρονης ακτινοθεραπείας, 
- προηγούμενης χημειοθεραπείας, 
- αριθμού συνοδών παθήσεων, και 
- σταδίου της ασθένειας.    
Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν: 
- ποσοστό ασθενών με καθυστέρηση χημειοθεραπείας ≥7 ημέρες λόγω ουδετεροπενίας, 
- ποσοστό ασθενών με μείωση δόσης χημειοθεραπείας ≥15% λόγω ουδετεροπενίας, 
- ποσοστό θανάτου λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
- ποσοστό ασθενών και διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω ουδετεροπενίας,  
- τύπος, δοσολογία και διάρκεια χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων, 
- αριθμός και αιτία μικροβιολογικά επιβεβαιωμένων εμπύρετων επεισοδίων, και 
- ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση λενογραστίμης. 

III. Η αξιολόγηση της χορήγησης αυξητικού παράγοντα στο Ογκολογικό Κέντρο, σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας και Θεραπείας του 
Καρκίνου 2006 (EORTC-European Organization for Research and Treatment of Cancer).   

IV. Η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, για να διερευνηθεί εάν η εξοικονόμηση κόστους που 
σχετίζεται με τη προβλεπόμενη μείωση της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας υπερισχύει του 
κόστους της προφυλακτικής χορήγησης λενογραστίμης. 
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2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

2.1. Σχεδιασμός της μελέτης 
 

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου 3 μηνών, από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Κατά το διάστημα 
αυτό, καταγράφηκαν στοιχεία για ασθενείς που είχαν λάβει χημειοθεραπεία στο Ογκολογικό 
Κέντρο από το Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τον Ιανουάριο  του 2010.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε καταγράφοντας στοιχεία από τους φακέλους με το ιατρικό 
ιστορικό των ασθενών του Νοσοκομείου, από το λογισμικό πρόγραμμα Power Pro του φαρμακείου 
(το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό των φαρμάκων κάθε ασθενούς), και από το λογισμικό 
πρόγραμμα MOSAIQ του Κέντρου (που περιλαμβάνει τις αιματολογικές εξετάσεις των ασθενών). 
Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων κάθε ασθενούς, έγινε η σύνταξη ενός φύλλου 
παρακολούθησης του ασθενούς (πίνακας 20). Στο φύλλο παρακολούθησης καταγράφονταν 
στοιχεία για την ηλικία, το φύλο, το ύψος, το βάρος, τη διάγνωση και το στάδιο του καρκίνου. 
Επίσης, συμπληρώθηκαν στοιχεία σχετικά με το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας που ήταν 
προγραμματισμένο πριν την έναρξη της θεραπείας, το σχήμα και τις δόσεις της χημειοθεραπείας 
που χορηγήθηκαν τελικά. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη χορήγηση της χημειοθεραπείας ή μείωση 
στη δοσολογία σημειωνόταν, όπως και ο απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων (ANC) τη συγκεκριμένη 
μέρα. Ακόμα, καταγράφηκαν όλες οι περιπτώσεις νοσηλείας στο νοσοκομείο, εάν η αιτία νοσηλείας 
ήταν η ουδετεροπενία, η θερμοκρασία και ο απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων την ημέρα της 
εισαγωγής και η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο. Τέλος, σημειώθηκαν οι δόσεις, η συχνότητα 
χορήγησης και ο λόγος χορήγησης λενογραστίμης και αντιβιοτικών. 

Η ουδετεροπενία καθορίστηκε σύμφωνα με τον ορισμό της Αμερικάνικης Εταιρείας Λοιμώξεων 
(IDSA, 2002) ως εξής: ο αριθμός των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων  ≤500/mm3 ή ≤ 
1000/mm3, με πιθανότητα να φθάσουν ≤500/mm3 τις επόμενες 24-48 ώρες. Ως πυρετός ορίστηκε 
η θερμοκρασία ≥38,3 °C, απουσία εμφανών περιβαλλοντικών αιτίων. Επίσης, θερμοκρασία ≥38 °C 
για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας αποτέλεσε εμπύρετο επεισόδιο. 

Σε όλους τους ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είχε χορηγηθεί λενογραστίμη, είτε 
ως πρωτογενής είτε ως δευτερογενής προφύλαξη. Στο Ογκολογικό Κέντρο, πρωτογενής 
προφύλαξη με λενογραστίμη χορηγείτο σε κάθε ασθενή ο οποίος είχε εκτιμηθεί ότι παρουσίαζε 
κίνδυνο 10-20% ή >20% για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. Δευτερογενής προφύλαξη με 
λενογραστίμη χορηγείτο σε κάθε ασθενή ο οποίος παρουσίαζε απύρετη ή/και εμπύρετη 
ουδετεροπενία 2ου, 3ου ή 4ου βαθμού, για την αποτροπή εμφάνισης και νοσηλείας στο νοσοκομείο για 
εμπύρετη ουδετεροπενία. 
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Πίνακας 20: Φύλλο παρακολούθησης ασθενούς 
 

ΣΕΛΙΔΑ 1 
Αριθμός BOC 
Ηλικία 
Φύλο 
Διάγνωση 
Στάδιο 
 

Παράγοντες αυξημένου κινδύνου για ουδετεροπενία 
 
Σχήμα Χημειοθεραπείας Λευχαιμία 
Προηγούμενη Χημειοθεραπεία Ανοιχτές πληγές 
Ταυτόχρονη με ΧΜΘ ή προηγούμενη Ακτινοθεραπεία Ενεργή λοίμωξη 
Ηλικία  >65ετών ΧΑΠ 
Θηλυκό φύλο Καρδιαγγειακή ασθένεια 
Κακή κατάσταση θρέψης Σακχαρώδης Διαβήτης 
Καρκίνος του πνεύμονα Αιμοσφαιρίνη <12g/dl 
Λέμφωμα Νεφρική ανεπάρκεια 
ΣΕΛΙΔΑ 2 

Χημειοθεραπεία-Χορήγηση αιμοποιητικού αυξητικού παράγοντα (ΑΠ) 
Ημερομηνία 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 
Υψος Βάρος       
BSA       
Σχήμα + Δοσολογία ΧΜΘ       
Χορήγηση ΑΠ       
Δοσολογία ΑΠ       
Διάρκεια χορήγησης ΑΠ       
Λόγος χορήγησης       
ΣΕΛΙΔΑ 3 

Εργαστηριακές Μετρήσεις 
Κύκλος Ημερομηνία Λευκά Ουδετερόφιλα Αιμοπετάλια Αιμοσφαιρίνη 

      
      
ΣΕΛΙΔΑ 4 

Αποτελέσματα εμφάνισης ουδετεροπενίας 
Αριθμός κύκλου 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 
Βαθμός ουδετεροπενίας       

Grade 1 (ANC <2000 - ≥1500/mm3)       
Grade 2 (ANC <1500 - ≥1000/mm3)       
Grade 3 (ANC <1000 - ≥500/mm3)       
Grade 4  (ANC <500/mm3)       

Διάρκεια νοσοκομειακής περίθαλψης       
Μονάδες αιμοπεταλίων για μετάγγιση       
Μονάδες ερυθροκυττάρων για μετάγγιση       
Εμφάνιση λοίμωξης       
Διάρκεια λοίμωξης       
Τύπος λοίμωξης       
Θεραπεία λοίμωξης       
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Για την αξιολόγηση της χορήγησης G-CSF με τις υπάρχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες, οι 

ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του EORTC (2006) ανάλογα με τον κίνδυνο 
για εμπύρετη ουδετεροπενία σε 3 κατηγορίες: χαμηλού κίνδυνου (<10%), μέτριου κίνδυνου (10-
20%) και υψηλού κίνδυνου (>20%) (σχήμα 13).  
 
Σχήμα 13: Αλγόριθμος EORTC (2006) για την πρωτογενή προφύλαξη με G-CSF 
 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ EORTC ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ G-CSF

ΒΗΜΑ 1
Εκτίμηση του κινδύνου για ανάπτυξη εμπύρετης ουδετεροπενίας (ΕΟ) με βάση το σχήμα της χημειοθεραπείας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ≥20% ΚΙΝΔΥΝΟΣ 10-20% ΚΙΝΔΥΝΟΣ <10%

Ηπατική, νεφρική ή καρδιαγγειακή ασθένεια

Αιμοσφαιρίνη <12g/dl

Θηλυκό φύλο

Κακή φυσική κατάσταση ή/και θρέψηΆλλοι παράγοντες:

Όχι προφύλαξη με αντιβιοτικά ή χρήση G-CSF

Ιστορικό προηγούμενης ΕΟ

Εκτεταμένο στάδιο νόσουΑυξανόμενος κίνδυνος

Ηλικία >65 ετώνΥψηλός κίνδυνος

ΒΗΜΑ 2
Εκτίμηση παραγόντων που αυξάνουν τη συχνότητα/κίνδυνο για ΕΟ.

Κίνδυνος ΕΟ ≥20% Κίνδυνος ΕΟ <20%

ΒΗΜΑ 3
Εκτίμηση ολικού κινδύνου για ανάπτυξη ΕΟ

ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ G-CSF

ΔΕΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ G-CSF

Aapro MS et al. European J Cancer 2006
 

 
 

Σε όλες τις περιπτώσεις ασθενών εξετάστηκαν οι παράγοντες, που σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του EORTC (2006), μεταβάλλουν τον κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία. 
Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν πρωταρχικά το σχήμα της χημειοθεραπείας, ενώ η ηλικία >65 
ετών, το εκτεταμένο στάδιο ασθένειας, η κακή θρέψη, το θηλυκό φύλο και η ηπατική, νεφρική ή 
καρδιακή ασθένεια αποτελούν δευτερεύοντες παράγοντες. Σε περίπτωση που κάποιο σχήμα 
χημειοθεραπείας δεν ήταν ανάμεσα σε αυτά που αναφέρουν οι Οδηγίες, συμπεριλαμβανόταν στην 
κατηγορία χαμηλού κινδύνου (<10%). Στην περίπτωση που ο κίνδυνος ανάλογα με το σχήμα της 
χημειοθεραπείας ήταν <20%, η ηλικία >65 ετών ήταν παράγοντας για να αυξηθεί ο κίνδυνος για 
ουδετεροπενία στην πιο υψηλή κατηγορία. Αντίθετα, αυτό γινόταν στην περίπτωση που υπήρχαν 2 
ή και περισσότεροι παράγοντες από τους υπόλοιπους.  

Για τον υπολογισμό της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας της θεραπείας των ασθενών, 
συνεκτιμήθηκε το κόστος των εναλλακτικών θεραπειών και η κλινική τους αποτελεσματικότητα. Η 
προφύλαξη με G-CSF δεν έχει δείξει να επιδρά στην ολική επιβίωση των ασθενών, και επομένως η 
κλινική αποτελεσματικότητα εκφράστηκε ως η εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από την 
προβλεπόμενη μείωση της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας. Το 
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κόστος που υπολογίστηκε, αποτελεί το άμεσο κόστος της θεραπείας των ασθενών που προκύπτει 
από το πρώτο κύκλο μέχρι την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, και υπολογίστηκε με βάση τις 
τιμές που κοστολογούνται οι ασθενείς στο Ογκολογικό Κέντρο. 

Για να πραγματοποιηθεί η ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό πρόγραμμα 
TreeAge Pro, 2009 (healthcare version TreeAge Software Inc, Williamstown, Mass). Το 
πρόγραμμα επιτρέπει το σχεδιασμό ενός μοντέλου για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων υγείας, 
καθώς και τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας διαφορετικών σεναρίων της θεραπείας. Πιο 
αναλυτικά, όπως φαίνεται και από το σχήμα 14, στο μοντέλο διαχωρίστηκαν οι ασθενείς που 
έλαβαν χημειοθεραπεία χωρίς προφύλαξη με λενογραστίμη και οι ασθενείς που έλαβαν 
δευτερογενή προφύλαξη, ενώ σε καθεμιά από τις εναλλακτικές θεραπείες υπολογίστηκε μια 
καθορισμένη πιθανότητα να εμφανιστεί εμπύρετη ουδετεροπενία. Κάθε κατάσταση έχει ένα 
συνδεδεμένο κόστος και μια αποτελεσματικότητα, τα οποία συναθροίζονται για κάθε ασθενή για να 
δημιουργηθεί το τελικό αποτέλεσμα.  
 
Σχήμα 14: Μοντέλο ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας (TreeAge Pro, 2009) 
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Οι πιθανότητες εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας για το μοντέλο αντλήθηκαν από 
βιβλιογραφική ανασκόπηση, ενώ τα ποσοστά εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας αντλήθηκαν από 
τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 

Η συνοπτική μετρική μονάδα που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση ήταν ο αυξητικός λόγος 
αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος (ICER, incremental cost-effectiveness ratio).  Ο ICER 
εκφράζεται ως το αυξητικό κόστος ανά ποσοστό μείωσης της πιθανότητας εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, ICER= (C1-C2)/(E1-E2) = ΔC/ΔΕ, όπου: C1,E1 κόστος, αποτελεσματικότητα 
ομάδας Α και C2,E2 κόστος, αποτελεσματικότητα ομάδας Β. Η αβεβαιότητα που σχετίζεται με 
την εκτίμηση της τιμής του ICER παρουσιάστηκε ως το διάστημα εμπιστοσύνης 95% (CI, 
confidence interval). 

Για την εξέταση των αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν τις παραμέτρους του μοντέλου 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας μίας μεταβλητής. Η ανάλυση ευαισθησίας απεικονίστηκε 
γραφικά με το πλάνο κόστους-αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness plane) και την καμπύλη 
καταλληλότητας (acceptability curve). Το πλάνο κόστους-αποτελεσματικότητας κατασκευάστηκε 
μετά από προσομοίωση Monte Carlo (Monte Carlo simulation), ενώ η καμπύλη καταλληλότητας 
βασίστηκε στην κανονική κατανομή (normal distribution) των τιμών κόστους και 
αποτελεσματικότητας για τις εναλλακτικές θεραπείες. 

 

2.2. Κριτήρια επιλογής των ασθενών 
Οι ασθενείς οι οποίοι καταγράφηκαν για τη μελέτη, αναγνωρίστηκαν μέσω του λογισμικού 

προγράμματος Power Pro, το οποίο περιλαμβάνει το ιστορικό των φαρμάκων στο τμήμα του 
φαρμακείου. Αρχικό κριτήριο για την επιλογή των ασθενών στη μελέτη, ήταν η χορήγηση 
λενογραστίμης, είτε ως πρωτογενούς προφύλαξης (χορήγηση προληπτικά για την αποτροπή 
εμφάνισης
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εμπύρετης ουδετεροπενίας), είτε ως δευτερογενούς προφύλαξης (προφύλαξη με λενογραστίμη 
μετά από ουδετεροπενικό επεισόδιο σύμφωνα με το πρωτόκολλο). 

Οι ασθενείς που επιλέγηκαν για να συμπεριληφθούν στη μελέτη, έλαβαν χημειοθεραπεία  στο 
Ογκολογικό Κέντρο από τον Φεβρουάριο του 2008 μέχρι το Ιανουάριο του 2010. Κατά το διάστημα 
αυτό, ο ολικός αριθμός ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία ήταν 1791, από τους οποίους, σε 846 
ασθενείς χορηγήθηκε αυξητικός παράγοντας των κοκκιοκυττάρων (λενογραστίμη). Από τους 846 
ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε λενογραστίμη, καταγράφηκαν μόνο οι 513 λόγω δυσκολίας 
πρόσβασης στους υπόλοιπους φακέλους (σχήμα 15).  
 
Σχήμα 15: Επιλογή ασθενών για εισαγωγή στη μελέτη 

  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

1791 ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΝΟΓΡΑΣΤΙΜΗΣ ΌΧΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΝΟΓΡΑΣΤΙΜΗΣ

846/1791 (47,2%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ 945/1791 (52,8%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΌΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

513/846 (60,6%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ 333/846 (39,4%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 
Επιπλέον κριτήρια για τη εισαγωγή των ασθενών στη μελέτη αποτέλεσαν: 

 η συμπλήρωση τουλάχιστον 3 κύκλων χημειοθεραπείας, πριν τη διακοπή της για οποιοδήποτε 
λόγο, 
 οι ασθενείς να έχουν ηλικία >18 ετών. 

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, τελικά στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 482 ασθενείς. 
 

2.3. Στατιστική ανάλυση 
Όλα τα στοιχεία που καταγράφηκαν, μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα Microsoft Office Excel. Η 

στατιστική ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα SPSS-17 
(Superior Performance Software System, version 17). 

Χρησιμοποιώντας περιγραφικές στατιστικές μεθόδους, όπως είναι οι πίνακες συχνοτήτων και 
οι μέσες τιμές, υπολογίστηκαν τα ποσοστά και η συχνότητα εμφάνισης κάποιων γενικών 
χαρακτηριστικών του δείγματος στο σύνολο των ασθενών. Η σύγκριση των κατηγορικών 
μεταβλητών μεταξύ των ομάδων θεραπείας έγινε με chi-square test ή με Fisher’s exact test. Οι 
τιμές των ποσοτικών μεταβλητών παρουσιάζονται ως μέση τιμή±SD. Για τη διερεύνηση της 
συσχέτισης διαφόρων παραγόντων με την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας  έγινε 
πολυπαραγοντική ανάλυση, χρησιμοποιώντας μοντέλα λογαριθμικής παλινδρόμησης (logistic 
regression model). 

Στατιστικά σημαντικά επίπεδα θεωρήθηκαν τιμές p<0,05. 
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3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

3.1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 
Κατά το διάστημα από το Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2010 που πραγματοποιήθηκε η 

συλλογή των στοιχείων, επιλέγησαν για να συμπεριληφθούν στην παρούσα μελέτη 482 ασθενείς οι 
οποίοι είχαν λάβει χημειοθεραπεία στο Ογκολογικό Κέντρο από το Φεβρουάριο του 2008 μέχρι τον 
Ιανουάριο του 2010. Στους ασθενείς αυτούς χορηγήθηκε λενογραστίμη, είτε ως πρωτογενής είτε 
ως δευτερογενής προφύλαξη.  

Στον πίνακα 21 φαίνονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τα χαρακτηριστικά 
της ασθένειας και της θεραπείας. Για να γίνει η σύνοψη των στοιχείων αυτών, οι ασθενείς 
κατηγοριοποιήθηκαν στις ομάδες που αναφέρονται παρακάτω λόγω της διαφορετικής κλινικής 
πρακτικής που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση: 

- ασθενείς με πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης - ασθενείς με δευτερογενή χορήγηση 
λενογραστίμης, 

- ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙΙ - ασθενείς σταδίου IV. 
Ανάμεσα στους 482 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, η αναλογία αντρών και 

γυναικών ήταν 25% και 75%, αντίστοιχα (σχήμα 16).  
 
Σχήμα 16: Ποσοστό αντρών γυναικών στη μελέτη 

                                    

25%

75%

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ   
 

Οι πιο συχνοί τύποι καρκίνου ήταν ο καρκίνος του μαστού 61,8%, ο καρκίνος του πνεύμονα 
12,4% και το λέμφωμα 7,5% (σχήμα 17). 

 
Σχήμα 17: Διάγνωση ασθενών στη μελέτη 
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Πίνακας 21: Δημογραφικά χαρακτηριστικά ασθενών, χαρακτηριστικά της ασθένειας και της θεραπείας 

 
 Στάδιο Ι-ΙΙΙ 

n = 427 
Στάδιο IV 

n =55 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ n (%) ΠΠ ΔΠ ΠΠ ΔΠ 

Ολικός αριθμός ασθενών 482 (100%) 332 (77,8%) 95 (22,2%) 35 (63,6%) 20 (36,4%) 
Ηλικία [μέση τιμή ±SD] 54 ±13,2 52,2 ±12,5 56,8 ±15,4 57,5 ±13,3 63,3 ±12,4 
Φύλο 

Άντρες 122 (25,3%) 48 (14,5%) 35 (36,8%) 24 (68,6%) 15 (75%) 
Γυναίκες 360 (74,7%) 284 (85,5%) 60 (63,2%) 11 (31,4%) 5 (25%) 

BSA [μέση τιμή ±SD] 1,76 ±0,18 1,75 ±0,17 1,78 ±0,19 1,81 ±0,18 1,73 ±0,3 
Ύψος [μέση τιμή ±SD] 161,2 ±9,18 159,8 ±8,2 163 ±10,4 167,1 ±11,1 166,5 ±7,9 
Βάρος [μέση τιμή ±SD] 71,5 ±14,6 71 ±14 73,4 ±16,1 73,6 ±13,6 67,9 ±17,7 

Τύπος καρκίνου 
Καρκίνος μαστού 298 (61,8%) 258 (77,8%) 37 (38,5%) 2 (5,7%) 1 (5%) 
Καρκίνος πνεύμονα 60 (12,4%) 14 (4,2%) 17 (17,7%) 18 (51,4%) 11 (55%) 
Λέμφωμα 36 (7,5%) 28 (8,4%) 3 (3,1%) 4 (11,4%) 1 (5%) 
Καρκίνος κεφαλής/τραχήλου 15 (3,1%) 7 (2,1%) 6 (6,3%) 1 (2,9%) 1 (5%) 
Σάρκωμα 13 (2,7%) 10 (3%) 3 (3,1%) 0 (0%) 0 (0%) 
Καρκίνος όρχεων 12 (2,5%) 7 (2,1%) 4 (4,2%) 1 (2,9%) 0 (0%) 
Καρκίνος παχέος εντέρου 13 (2,7%) 1 (0,3%) 5 (5,2%) 3 (8,6%) 4 (20%) 
Γυναικολογικός καρκίνος 12 (2,5%) 2 (0,6%) 8 (8,3%) 2 (5,7%) 0 (0%) 
Άλλος 23 (4,8%) 5 (1,5%) 12 (12,5%) 4 (11,4%) 2 (10%) 

Κύριες συνοδές παθήσεις 
Καρδιαγγειακή ασθένεια 126 (26,1%) 77 (23,2%) 28 (29,5%) 12 (34,3%) 9 (45%) 
Υπερχοληστερολαιμία 65 (13,5%) 37 (11,1%) 18 (18,9%) 5 (14,3%) 5 (25%) 
Σακχαρώδης διαβήτης 43 (8,9%) 15 (4,5%) 16 (16,8%) 6 (17,1%) 6 (30%) 
Οστεοπόρωση 30 (6,2%) 24 (7,2%) 5 (5,3%) 1 (2,9%) 0 (0%) 
Θυρεοειδοπάθεια 20 (4,1%) 14 (4,2%) 5 (5,3%) 1 (2,9%) 0 (0%) 

Αριθμός συνοδών παθήσεων ανά ασθενή 
0 287 (59,6%) 213 (64,2%) 52 (54,7%) 15 (42,9%) 7 (35%) 
1 93 (19,3%) 63 (18,9%) 14 (14,7%) 11 (31,4%) 5 (25%) 
≥2 102 (21,1%) 56 (16,9%) 29 (30,5%) 9 (25,7%) 8 (40%) 

Χημειοθεραπεία 
Ανθρακυκλίνες 320 (66,4%) 270 (81,3%) 41 (43,1%) 7 (20%) 2 (10%) 
Ταξάνες 276 (57,3%) 239 (71,9%) 29 (30,5%) 7 (20%) 1 (5%) 
Πλατίνες 113 (23,4%) 34 (10,2%) 44 (46,3%) 20 (57,1%) 15 (75%) 

Αριθμός φαρμάκων στο σχήμα ΧΜΘ 
1 20 (4,1%) 4 (1,2%) 9 (9,5%) 6 (17,1%) 1 (5%) 
2 131 (27,2%) 57 (17,2%) 40 (42,1%) 20 (57,1%) 14 (70%) 
≥3 331 (68,7%) 271 (81,6%) 46 (48,4%) 9 (1,9%) 5 (25%) 

* ΠΠ  Πρωτογενής προφύλαξη 
   ΔΠ  Δευτερογενής προφύλαξη 
   ΧΜΘ  Χημειοθεραπεία 
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Στο σύνολο των ασθενών που καταγράφηκαν, 427/482 (88,6%) ασθενείς είχαν κακοήθεια 
σταδίου Ι-ΙΙΙ, ενώ 55/482 (11,4%) ασθενείς σταδίου IV. Επιπρόσθετα, 367/482 (76,1%) 
ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία με πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, και 115/482 (23,9%) 
ασθενείς με δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη. 

Οι ασθενείς με δευτερογενή προφύλαξη ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία από τους ασθενείς με 
πρωτογενή προφύλαξη. Η μέση ηλικία των ασθενών κατά την έναρξη της χημειοθεραπείας σε 
πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη ήταν 52,2 ± 12,5 και 57,5 ±13,3 έτη, ενώ σε δευτερογενή 
προφύλαξη ήταν 56,8 ±15,4 και 63,3 ±12,4 έτη, στους ασθενείς σταδίου I-ΙΙΙ και σταδίου IV 
αντίστοιχα (σχήμα 18).  
 
Σχήμα 18: Ηλικία ασθενών στη μελέτη 
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Από τους 482 ασθενείς που καταγράφηκαν, 320/482 (66,4%) ασθενείς έλαβαν 

χημειοθεραπεία με σχήμα που περιελάμβανε ανθρακυκλίνες, 276/482 (57,3%) ασθενείς ταξάνες, 
ενώ 113/482 (23,4%) ασθενείς πλατίνες. 227/482 (47,1%) ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία με 
σχήμα που περιείχε και τα δυο φάρμακα, ανθρακυκλίνες και ταξάνες. Οι ανθρακυκλίνες και οι 
ταξάνες χορηγήθηκαν συχνότερα σε ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία με πρωτογενή 
προφύλαξη με λενογραστίμη, ενώ οι πλατίνες σε ασθενείς με δευτερογενή προφύλαξη με 
λενογραστίμη, σε 277/367 (75,5%), 246/367 (67%) και 59/115 (51,3%) ασθενείς, αντίστοιχα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με πρωτογενή προφύλαξη σταδίου I-ΙΙΙ, είχαν αριθμό 
φαρμάκων στο σχήμα της χημειοθεραπείας 4 ή/και περισσότερα φάρμακα [153/332 (46,1%)], ενώ 
οι ασθενείς σταδίου IV είχαν 2 φάρμακα [20/35 (57,1%)]. Σε δευτερογενή προφύλαξη, το σχήμα 
της χημειοθεραπείας στο μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών, περιελάμβανε 2 φάρμακα, σε ασθενείς 
σταδίου I-ΙΙΙ [40/95 (42,1%)] και σε ασθενείς σταδίου IV [14/20 (70%)]. 

 

3.2. Ουδετεροπενικά επεισόδια 
 
Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 

Από τους 482 ασθενείς που μελετήθηκαν, καταγράφηκαν 43 εμπύρετα επεισόδια σε 35/482 
(7,3%) ασθενείς. Μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη εμφανίστηκαν 38 εμπύρετα 
επεισόδια σε 30/367 (8,2%) ασθενείς. Σε 6/30 (20%) ασθενείς εμφανίστηκαν 2 επεισόδια και σε 
1/30 (3,3%) ασθενή 3 επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. 
Μετά από δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη εμφανίστηκαν μόνο 5 επεισόδια εμπύρετης 
ουδετεροπενίας σε 5/115 (4,3%) ασθενείς (σχήμα 19). 
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Σχήμα 19: Επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας μετά από πρωτογενή και δευτερογενή 
προφύλαξη με λενογραστίμη 
                 

      

482 482 ΑΣΘΕΝΕΙΣΑΣΘΕΝΕΙΣ

43 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
35/482 (7,3%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

38 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
30/367 (8,2%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ

5 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
5/115 (4,3%) ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1 1 ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΑΝΑΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗΑΣΘΕΝΗ

2 2 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΑΝΑΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗΑΣΘΕΝΗ

3 3 ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΑΝΑΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗΑΣΘΕΝΗ

1 1 ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
ΑΝΑΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗΑΣΘΕΝΗ

23/30 (76,7%)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

6/30 (20%) 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1/30 (3,3%)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

5/5 (100%) 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ ΙΙ--ΙΙΙΙΙΙ ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ IVIV ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ ΙΙ--ΙΙΙΙΙΙ ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ IVIV

5/30 (16,7%)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1/30 (3,3%)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

1/30 (3,3%)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

0/30 (0%)
ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΣΤΑΔΙΟΣΤΑΔΙΟ ΙΙ--ΙΙΙΙΙΙ

 
Στον πίνακα 22 φαίνεται η εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με τη διάρκεια 

χορήγησης λενογραστίμης μετά από πρωτογενή προφύλαξη. Κανένας ασθενής [0/5 (0%)] με 
χορήγηση λενογραστίμης 1-4 ημέρες δεν εμφάνισε εμπύρετη ουδετεροπενία. Στους ασθενείς με 5, 
6 και >7 ημέρες χορήγηση λενογραστίμης, τα ποσοστά εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν  
18/213 (8,5%), 4/47 (8,5%) και 8/102 (7,8%), αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, η εμφάνιση 
της εμπύρετης ουδετεροπενίας φαίνεται ότι μειώθηκε με την αύξηση της διάρκειας χορήγησης της 
λενογραστίμης, παρόλα αυτά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (chi-square test, p=0,98). 
 
 

 
Πίνακας 22: Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με τη διάρκεια χορήγησης 

λενογραστίμης (πρωτογενής προφύλαξη) 
 

 Διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης 
(ημέρες) 

 

Εμπύρετη 
ουδετεροπενία 

5 
ασθενείς/n (%) 

6 
ασθενείς/n (%) 

>7 
ασθενείς/n (%) 

p value* 

Εμφάνιση 18/213 
(8,5%) 

4/47 
(8,5%) 

8/102 
(7,8%) 

 
p =0,98 

 Μη εμφάνιση 195/213 
(91,5%) 

43/47 
(91,5%) 

94/102 
(92,2%) 

* chi-square test 
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Από τους 115 ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» για ανάπτυξη ουδετεροπενίας που μελετήθηκαν, 
και στους οποίους δεν χορηγήθηκε πρωτογενής προφύλαξη με λενογραστίμη, οι 95/115 (82,6%) 
ήταν σταδίου Ι-ΙΙΙ και οι 20/115 (17,4%) ήταν σταδίου IV. 38/95 (40%) ασθενείς σταδίου I-ΙΙΙ 
και 7/20 (35%) ασθενείς σταδίου IV εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία, ενώ 57/95 (60%) 
ασθενείς σταδίου I-ΙΙΙ και 13/20 (65%) ασθενείς σταδίου IV εμφάνισαν ουδετεροπενία χωρίς 
πυρετό. Στους ασθενείς αυτούς, μετά από το ουδετεροπενικό επεισόδιο, χορηγήθηκε 
δευτερογενής προφύλαξη με λενογραστίμη. Από τους 95/115 (82,6%) ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙΙ, οι 
5/95 (5,3%) εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία και μετά τη δευτερογενή προφύλαξη με 
λενογραστίμη. Αντίθετα, κανένας ασθενής σταδίου IV δεν εμφάνισε εμπύρετη ουδετεροπενία μετά 
από δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη (πίνακας 23). 
 
 

 
Πίνακας 23: Λόγος δευτερογενούς προφύλαξης και εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας μετά από τη χορήγηση 

λενογραστίμης 
 

 Στάδιο Ι-ΙΙΙ 
ασθενείς/n (%) 

Στάδιο IV 
ασθενείς/n (%) 

p value* 

Λόγος χορήγησης λενογραστίμης 
Εμπύρετη ουδετεροπενία 38/95  

(40%) 
7/20  
(35%) 

P=0,56 
 

Ουδετεροπενία χωρίς πυρετό 57/95  
(60%) 

13/20  
(65%) 

P=0,65 
 

Εμπύρετη ουδετεροπενία μετά τη χορήγηση 
λενογραστίμης** 

5/95  
(5,3%) 

0/20  
(0%) 

 

* chi-square test 
** Δεν συμπεριλαμβάνονται τα επεισόδια τα οποία αποτέλεσαν την αιτία για δευτερογενή προφύλαξη. 

 
 
Πριν από τη χορήγηση λενογραστίμης στους ασθενείς «χαμηλού κινδύνου», η εμπύρετη 

ουδετεροπενία εμφανίστηκε στο 39% (45/115) των ασθενών, ενώ μετά τη χορήγηση λενογραστίμης 
το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 4,3% (5/115) των ασθενών (chi-square test, p=0,00005) [σχήμα 
20].  
 
Σχήμα 20: Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας πριν και μετά τη χορήγηση λενογραστίμης σε 
«χαμηλού κινδύνου» ασθενείς 
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Η εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας στο σύνολο των ασθενών σε σχέση με τον τύπο του 
καρκίνου φαίνεται στον πίνακα 24. Σε ασθενείς με σάρκωμα, καρκίνο κεφαλής/τραχήλου και 
όρχεων παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας, σε 4/13 (30,8%), 4/15 
(26,7%) και 3/12 (25%) ασθενείς, αντίστοιχα. Αντίθετα, σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού 
παρατηρήθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας [15/298 (5%)], ενώ σε 
ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου και γυναικολογικό καρκίνο δεν αναπτύχθηκε εμπύρετη 
ουδετεροπενία μετά από χορήγηση λενογραστίμης (σχήμα 21). Όπως προκύπτει από την ανάλυση 
των στοιχείων, το ποσοστό εμφάνισης της εμπύρετης ουδετεροπενίας διαφέρει ανάλογα με τον 
τύπο της κακοήθειας (Fisher’s exact test, p=0,0011).  
 

 
Πίνακας 24: Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας ανάλογα με το τύπο του καρκίνου 

 
 ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

ασθενείς/n (%) 
 

Εμπύρετη 
ουδετεροπενία 

Μαστός Πνεύμονας Λέμφωμα Κεφαλή/ 
τράχηλος 

Σάρκωμα Όρχεις Παχύ 
έντερο 

Γυναικολογικός p value* 

Εμφάνιση  15/298 
(5%) 

5/60 
(8,3%) 

3/36 
(8,3%) 

4/15 
(26,7%) 

4/13 
(30,8%) 

3/12 
(25%) 

0/13 
(0%) 

0/12 
(0%) 

 
P=0,0011 

 
 

Μη εμφάνιση 283/298 
(95%) 

55/60 
(91,7%) 

33/36 
(91,7%) 

11/15 
(73,3%) 

9/13 
(69,2%) 

9/12 
(75%) 

13/13 
(100%) 

12/12 
(100%) 

* Fisher’s exact test 

 
 
Σχήμα 21: Ποσοστό ασθενών που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία ανάλογα με τον τύπο του 
καρκίνου 
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p=0,0011

 
 

 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EORTC (2006), τα σχήματα της χημειοθεραπείας 

μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με τον κίνδυνο που εμφανίζουν για εμπύρετη 
ουδετεροπενία: ≥20%, 10 -20% και <10% κίνδυνος για εμπύρετη ουδετεροπενία. Στη μελέτη που 
παρουσιάζεται, 128/482 (26,5%) ασθενείς έλαβαν χημειοθεραπεία με σχήμα που σύμφωνα με τις 
πιο πάνω Οδηγίες είχαν ≥20% κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία, 239/482 (49,6%) ασθενείς 
10-20% κίνδυνο, ενώ 115/482 (23,9%) ασθενείς <10% κίνδυνο. 
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Στο πίνακα 25 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα σχήματα χημειοθεραπείας στα οποία 
εμφανίστηκε εμπύρετη ουδετεροπενία, μετά από πρωτογενή και δευτερογενή προφύλαξη με 
λενογραστίμη. Όπως φαίνεται, η εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας ποικίλει ανάλογα με το 
σχήμα φαρμάκων που χορηγείται για την αντιμετώπιση του καρκίνου, ενώ τα σχήματα που είχαν τα 
μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία, ήταν σχήματα με ≥20% και 
10-20% κίνδυνο για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. 
 

 
Πίνακας 25: Σχήματα χημειοθεραπείας στα οποία εμφανίστηκε εμπύρετη ουδετεροπενία 

  ≥20% κίνδυνος για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 
  10-20% κίνδυνος για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας  

 
ΣΧΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τύπος καρκίνου ασθενείς/n (%) 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
Επιρουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-5Φθοριοουρακίλη-Δοσεταξέλη [FECD (100)] Μαστός 7/71 (9,9%) 
Δοξορουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-Δοσεταξέλη Μαστός 3/31 (9,7%) 
Τοποτεκάνη SCLC 2/2 (100%) 
Μέσνα-Δοξορουβικίνη-Ιφωσφαμίδη Σάρκωμα 2/2 (100%) 
Κυκλοφωσφαμίδη-Δοξορουβικίνη-Βινκριστίνη-Πρεδνιζόνη-Ριτουξιμάμπη[CHOP-R] NHL 2/16 (12,5%) 
Μπλεομυκίνη-Ετοποσίδη-Σισπλατίνη [BEP] Όρχεις 2/7 (28,6%) 
Κυκλοφωσφαμίδη-Δοξορουβικίνη-Βινκριστίνη-Πρεδνιζόνη [CHOP-21] NHL 1/4 (25%) 
Ακτινομυκίνη-Ιφωσφαμίδη Σάρκωμα 1/1 (100%) 
Σισπλατίνη-Δοξορουβικίνη-Μεθοτρεξάτη Σάρκωμα 1/2 (50%) 
Δοξορουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-Πακλιταξέλη  Μαστός 1/43 (2,3%) 
Βινορελπίνη-Σισπλατίνη NSCLC 1/10 (10%) 
Βινορελπίνη-Καρβοπλατίνη NSCLC 1/1 (100%) 
Καρβοπλατίνη-Ετοποσίδη SCLC 1/8 (12,5%) 
Επιρουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-5Φθοριοουρακίλη-Δοσεταξέλη [FECD (75)] Μαστός 1/57 (1,8%) 
Κυκλοφωσφαμίδη-Θαλιδομίδη-Δεξαμεθαζόνη Πολλαπλούν 

μυέλωμα 
1/1 (100%) 

Κυκλοφωσφαμίδη-Δοξορουβικίνη-Σισπλατίνη Κεφαλή/τράχηλος 1/1 (100%) 
Κυκλοφωσφαμίδη-Δοξορουβικίνη-Βινκριστίνη Κεφαλή/τράχηλος 1/1 (100%) 
Επιρουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-5Φθοριοουρακίλη [FEC (100)] Μαστός 1/17 (5,9%) 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ 
Σισπλατίνη Κεφαλή/τράχηλος 1/4 (25%) 
Δοξορουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-Δοσεταξέλη Μαστός 1/10 (10%) 
Δοξορουβικίνη-Κυκλοφωσφαμίδη-Πακλιταξέλη  Μαστός 1/4 (25%) 
Σισπλατίνη-Ετοποσίδη-Ιφωσφαμίδη [PEI] Όρχεις 1/1 (100%) 
Επιρουβικίνη-Σισπλατίνη Κεφαλή/τράχηλος 1/1 (100%) 
* NHL Μη Hodgkin λέμφωμα 
   SCLC Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
   NSCLC Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

 
Η συσχέτιση της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας με τον κίνδυνο για εμπύρετη 

ουδετεροπενία που παρουσιάζει το σχήμα της χημειοθεραπείας, φαίνεται στο πίνακα 26. Σε 
σχήματα χημειοθεραπείας με ≥20% κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκε το 
μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με εμπύρετη ουδετεροπενία [14/128 (10,9%) ασθενείς]. Σε σχήματα 
με 10-20% κίνδυνο και <10% κίνδυνο, εμπύρετη ουδετεροπενία εμφάνισαν 16/239 (6,7%) και 
5/115 (4,3%) ασθενείς, αντίστοιχα. Αν και τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι υπήρχε 
συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας και του σχήματος της 
χημειοθεραπείας, αφού τα ποσοστά εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας μειώθηκαν με τη μείωση 
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του κινδύνου που εμφανίζει το σχήμα της χημειοθεραπείας, η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική (chi-square test, p=0,1267). 

 
 

Πίνακας 26: Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με τον κίνδυνο για εμπύρετη 
ουδετεροπενία που παρουσιάζει το σχήμα της χημειοθεραπείας 

 
 ΣΧΗΜΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
Εμπύρετη 
ουδετεροπενία 

≥20% κίνδυνος 10-20% κίνδυνος <10% κίνδυνος p value* 

Εμφάνιση  14/128 (10,9%) 16/239 (6,7%) 5/115 (4,3%) p=0,1267 
 Μη εμφάνιση 114/128 (89,1%) 223/239 (93,3%) 110/115 (95,7%) 

* chi-square test 
 
 

Μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, 6/30 (20%) ασθενείς εμφάνισαν 2 
επεισόδια και 1/30 (3,3%) ασθενής 3 επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας τους. Ο αριθμός των εμπύρετων επεισοδίων ανά ασθενή δε σχετίστηκε με τη διάρκεια 
χορήγησης λενογραστίμης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 27, ο αριθμός των επεισοδίων εμπύρετης 
ουδετεροπενίας ανά ασθενή, δε μειώθηκε ανάλογα με τη διάρκεια χορήγησης της λενογραστίμης. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με 1 επεισόδιο εμπύρετης ουδετεροπενίας κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας τους [20/22 (90,9%)], εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία μετά από 5-6 ημέρες 
χορήγησης λενογραστίμης, ενώ μετά από >7 ημέρες, εμπύρετη ουδετεροπενία εμφάνισαν μόνο 3/8 
(37,5%) ασθενείς. Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με ≥2 επεισόδια [5/8 (62,5%)], 
εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία, μετά από >7 ημέρες χορήγησης λενογραστίμης. Κανένας 
ασθενής [0/5 (0%)] με χορήγηση λενογραστίμης 1-4 ημέρες δεν εμφάνισε εμπύρετη ουδετεροπενία. 
 
 

 
Πίνακας 27: Διάρκεια πρωτογενούς προφύλαξης με λενογραστίμη σε σχέση τον αριθμό 

εμπύρετων επεισοδίων ανά ασθενή 
 

 Διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης 
(ημέρες) 

 

Επεισόδια εμπύρετης 
ουδετεροπενίας ανά ασθενή 

5-6 >7 p value* 

1 επεισόδιο 20/22 
(90,9%) 

3/8 
(37,5%) 

 
p=0,0067 

≥2 επεισόδια 2/22 
(9,1%) 

5/8 
(62,5%) 

* Fisher’s exact test 
 
 

Στον πίνακα 28 φαίνονται τα χαρακτηριστικά των ασθενών που εμφάνισαν εμπύρετη 
ουδετεροπενία σε σχέση με τον αριθμό εμπύρετων επεισοδίων ανά ασθενή κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας τους. Η μεγάλη ηλικία ετών δεν επηρέασε την εμφάνιση ≥2 επεισοδίων εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, αφού σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, ≥2 επεισόδια  εμφάνισαν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό οι ασθενείς <65 ετών [7/8 (87,5%)]. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε 
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ότι ≥2 επεισόδια εμφάνισαν 7/8 (87,5%) γυναίκες και 1/8 (12,5%) άντρας και η διαφορά αυτή είναι 
στατιστικά σημαντική (chi-square test, p=0,00079). Ο αριθμός συνοδών παθήσεων δε σχετίστηκε 
με τον αριθμό εμπύρετων επεισοδίων ανά ασθενή, αφού ≥2 επεισόδια εμφάνισαν 7/8 (87,5%) 
ασθενείς με καμιά συνοδή πάθηση. Ο αριθμός των φαρμάκων στο σχήμα της χημειοθεραπείας 
επηρέασε την εμφάνιση ≥2 επεισοδίων εμπύρετης ουδετεροπενίας ανά ασθενή, αφού σε 1, 2 και ≥3 
φάρμακα, ≥2 επεισ όδια εμφάνισαν 0/8
(0%), 1/8 (12,5%) και 7/8 (87,5%) ασθενείς, αντίστοιχα [Fisher’s exact test, p=0,00022]. 
Ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙΙ [7/8 (87,5%)] εμφάνισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ≥2 επεισόδια εμπύρετης 
ουδετεροπενίας από τους ασθενείς σταδίου IV [1/8 (12,5%)]. Τέλος, 0/8 (0%) ασθενείς με 
κίνδυνο <10%, 3/8 (37,5%) ασθενείς με κίνδυνο 10-20% και 5/8 (62,5%) ασθενείς με >20% 
κίνδυνο, εμφάνισαν ≥2 επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας. Συμπερασματικά, ο κίνδυνος που έχει 
το σχήμα της χημειοθεραπείας για εμπύρετη ουδετεροπενία σχετίστηκε με τον αριθμό εμπύρετων 
επεισοδίων ανά ασθενή, και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (Fisher’s exact test, 
p=0,00079).  
 

 
Πίνακας 28: Χαρακτηριστικά ασθενών που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία μετά από χορήγηση λενογραστίμης σε σχέση με 

τον αριθμό εμπύρετων επεισοδίων ανά ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους 
 

 Επεισόδια εμπύρετης ουδετεροπενίας ανά ασθενή  
 1 επεισόδιο ≥2 επεισόδια p value* 
Ηλικία    

<65 ετών 20/27 (74,1%) 7/8 (87,5%) p=0,019* 
>65 ετών 7/27 (25,9%) 1/8 (12,5%)  

Φύλο    
Άντρες 10/27 (37%) 7/8 (87,5%) p=0,00079* 
Γυναίκες 17/27 (63%) 1/8 (12,5%)  

Αρ. συνοδών παθήσεων    
0 13/27 (48,2%) 7/8 (87,5%) p=0,00004** 
1 8/27 (29,6%) 1/8 (12,5%)  
≥2 6/27 (22,2%) 0/8 (0%)  

Αρ. φαρμάκων στο σχήμα της ΧΜΘ    
1 3/27 (11,1%) 0/8 (0%) p=0,00022** 
2 5/27 (18,5%) 1/8 (12,5%)  
≥3 19/27 (70,4%) 7/8 (87,5%)  

Τύπος καρκίνου    
Καρκίνος μαστού 11/27 (40,7%) 4/8 (50%) p=0,2917* 
Καρκίνος πνεύμονα 5/27 (18,6%) 0/8 (0%)  
Λέμφωμα 2/27 (7,4%) 1/8 (12,5%)  
Καρκίνος κεφαλής/τραχήλου 4/27 (14,8%) 0/8 (0%)  
Σάρκωμα 2/27 (7,4%) 2/8 (25%)  
Καρκίνος όρχεων 2/27 (7,4%) 1/8 (12,5%)  
Καρκίνος παχέως εντέρου 0/27 (0%) 0/8 (0%)  
Γυναικολογικός καρκίνος 0/27 (0%) 0/8 (0%)  
Άλλος 1/27 (3,7%) 0/8 (0%)  

Στάδιο ασθένειας    
Ι-ΙΙΙ 21/27 (77,8%) 7/8 (87,5%) p=0,09* 
IV 6/27 (22,2%) 1/8 (12,5%)  

Σχήμα χημειοθεραπείας (κίνδυνος ΕΟ)    
<10% 4/27 (14,9%) 0/8 (0%) p=0,00079** 
10-20% 11/27 (40,7%) 3/8 (37,5%)  
>20% 12/27 (44,4%) 5/8 (62,5%)  

* chi-square test 
** Fisher’s exact test 
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3.3. Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία 
Με ανάλυση λογαριθμικής παλινδρόμησης (logistic regression analysis) μελετήθηκαν διάφοροι 

παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση ουδετεροπενίας. Στη λογαριθμική παλινδρόμηση 
προσδιορίζεται, πως μια παράμετρος επιδρά στη πιθανότητα να εμφανίσει εμπύρετη ουδετεροπενία. 
Το σύνολο του δείγματος θεωρήθηκε ότι είναι οι 482 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 
35 ασθενείς που εμφάνισαν και 447 ασθενείς που δεν εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία μετά 
από τη χορήγηση λενογραστίμης. 

Κατά την ανάλυση αυτή η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
ενώ όλοι οι άλλοι παράγοντες που εξετάσθηκαν αποτελούν ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι 
παράγοντες που εξετάσθηκαν είναι η ηλικία, το φύλο, η επιφάνεια σώματος (BSA), ο αριθμός 
συνοδών παθήσεων, το στάδιο του καρκίνου, ο αριθμός φαρμάκων στο σχήμα χημειοθεραπείας, η 
προηγούμενη χημειοθεραπεία και η προηγούμενη ακτινοθεραπεία. 
 

 
Πίνακας 29: Παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 

(ανάλυση λογαριθμικής παλινδρόμησης) 
 

Χαρακτηριστικό p value 
Ηλικία 0,119 
Φύλο 0,015 
BSA 0,148 
Αριθμός φαρμάκων στο σχήμα χημειοθεραπείας 0,137 
Προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία 0,040 
Προηγούμενη χημειοθεραπεία 0,383 
Αριθμός συνοδών παθήσεων 0,014 
Στάδιο ασθένειας 0,761 
 
 

Στον πίνακα 29 παρουσιάζονται οι παράγοντες που εξετάστηκαν ως προς το εάν επηρεάζουν 
την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας και τα αποτελέσματα της λογαριθμικής ανάλυσης. Το φύλο, 
η προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και ο αριθμός των συνοδών παθήσεων του ασθενούς, 
βρέθηκε να είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές που ασκούν σημαντική επίδραση στην εμφάνιση 
εμπύρετης ουδετεροπενίας με τιμές p=0,015, p=0,040 και p=0,014, αντίστοιχα. Η ηλικία, το BSA, 
η προηγούμενη χημειοθεραπεία και το στάδιο της ασθένειας, δεν φαίνεται ότι επίδρασαν στην 
εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. 
 

3.4. Επιπλοκές ουδετεροπενίας 
Το 97,1% των ασθενών ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους μετά από πρωτογενή χορήγηση 

λενογραστίμης, χωρίς αναβολή χημειοθεραπείας για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών, μείωση 
δοσολογίας των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15%, ή αλλαγή της 
αντικαρκινικής θεραπείας λόγω εμφάνισης ουδετεροπενίας (σχήμα 22). Το γεγονός αυτό όμως, 
δεν αναιρεί το ότι τα πιο πάνω μπορεί να συνέβησαν λόγω άλλης τοξικότητας από τη 
χημειοθεραπεία, για παράδειγμα λόγω ναυτίας, εμετών, κ.τ.λ. Τα περιστατικά αυτά δεν 
καταγράφηκαν στη παρούσα μελέτη. Στο 1,9% των ασθενών αναβλήθηκε η χημειοθεραπεία για 
διάστημα ≥1 εβδομάδας, στο 1% μειώθηκε η δοσολογία ≥15%, ενώ σε κανένα ν ασθενή δεν έγινε 
αλλαγή του σχήματος της χημειοθεραπείας λόγω σοβαρής ή εμπύρετης ουδετεροπενίας (πίνακας 
30).  
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Σχήμα 22: Επίδραση εμπύρετης ουδετεροπενίας στην ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας 

                 

97%

2% 1%

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ≥7 ΗΜΕΡΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΔΟΣΗΣ ≥15%

 
 

Πίνακας 30: Επιπλοκές ουδετεροπενίας μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη 
 

Επιπλοκές ουδετεροπενίας Στάδιο Ι-ΙΙΙ 
ασθενείς/n (%) 

Στάδιο IV 
ασθενείς/n (%) 

Αναβολή ΧΜΘ ≥7 μέρες 9/332 (2,7%) 0/35 (0%) 
Εμπύρετη ουδετεροπενία 0/332 (0%) - 
Ουδετεροπενία 9/332 (2,7%) - 

Μείωση δοσολογίας ≥15% 5/332 (1,5%) 2/35 (5,7%) 
Εμπύρετη ουδετεροπενία 5/332 (1,5%) 2/35 (5,7%) 
Ουδετεροπενία 0/332 (0%) 0/35 (0%) 

Θάνατος 0/332 (0%) 2/35 (5,7%) 
 
 

Σε ασθενείς σταδίου IV καταγράφηκαν 2 περιστατικά θανάτου λόγω εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη (πίνακας 31). Το πιο πάνω 
αποτελεί πολύ σοβαρό γεγονός, και έτσι διερευνήθηκαν περαιτέρω οι παράγοντες που μπορεί να 
συνέβαλαν στην αρνητική κατάληξη αυτών των ασθενών. Και οι 2 ασθενείς ήταν άντρες, με καρκίνο 
του πνεύμονα και εκτεταμένο στάδιο ασθένειας (στάδιο IV), και είχαν ηλικίες 77 και 54 έτη, 
αντίστοιχα. Το σχήμα της χημειοθεραπείας ήταν και στους 2 ασθενείς καρβοπλατίνη-ετοποσίδη, 
και η προφύλαξη με λενογραστίμη ήταν 5 ημέρες. 
 
 

 
Πίνακας 31: Ανάλυση περιστατικών θανάτου λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας 

 
Χαρακτηριστικό 1ος ασθενής 2ος ασθενής 

Φύλο Άντρας Άντρας 
Ηλικία 54 ετών 77 ετών 
Τύπος καρκίνου Καρκίνος πνεύμονα Καρκίνος πνεύμονα 
Στάδιο ασθένειας IV IV 
Σχήμα χημειοθεραπείας Καρβοπλατίνη-Ετοποσίδη Καρβοπλατίνη-Ετοποσίδη 
Διάρκεια προφύλαξης με 
λενογραστίμη 

5 ημέρες 5 ημέρες 
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3.5. Νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας και χορήγηση αντιβιοτικών 
 
Διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο 

Από τους 482 ασθενείς της μελέτης, οι 367 ασθενείς ήταν «υψηλού κινδύνου» και έλαβαν 
πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, ενώ οι 115 ασθενείς ήταν «χαμηλού κινδύνου» και δεν 
έλαβαν υποστηρικτική θεραπεία με λενογραστίμη. Εμπύρετη ουδετεροπενία εμφάνισαν 30/367 
(8,2%) ασθενείς μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη. Από τους 115 ασθενείς 
«χαμηλού κινδύνου» που δεν έλαβαν πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, οι 52 (45,2%) 
ασθενείς εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία. Αντίθετα, μετά από δευτερογενή προφύλαξη στους 
ασθενείς αυτούς, εμπύρετη ουδετεροπενία εμφάνισαν μόνο 5/115 (4,3%) ασθενείς. Όλοι οι 
ασθενείς που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο και 
ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών (πίνακας 32).  
 

 
Πίνακας 32: Διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας 

 
 

Τύπος καρκίνου 
Ασθενείς που χρειάστηκαν 
νοσηλεία στο νοσοκομείο 

[ασθενείς/n (%)] 

Διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο 

[μέση τιμή ±SD] 
(ημέρες) 

 Στάδιο Ι-ΙΙΙ 
ασθενείς/n (%) 

Στάδιο IV 
ασθενείς/n (%) 

Στάδιο Ι-ΙΙΙ 
ασθενείς/n (%) 

Στάδιο IV 
ασθενείς/n (%) 

Πρωτογενής προφύλαξη 
Καρκίνος μαστού [n = 267] 13/30 (43,4%) 0/30 (0%) 4,3 ±2,2 0 
Καρκίνος πνεύμονα [n = 34] 2/30 (6,7%) 3/30 (10%) 6 ±4,2 2,3 ±1,2 
Λέμφωμα [n = 33] 2/30 (6,7%) 1/30 (3,3%) 5 ±2,8 6 
Σάρκωμα [n = 9] 4/30 (13,4%) 0/30 (0%) 5 ±1,4 0 
Καρκίνος όρχεων [n = 9] 1/30 (3.3%) 1/30 (3,3%) 6 5 
Καρκίνος κεφαλής/τραχήλου [n = 7] 1/30 (3,3%) 1/30 (3,3%) 5 5 
Καρκίνος παχέος εντέρου [n=4] 0/30 (0%) 0/30 (0%) 0 0 
Γυναικολογικός καρκίνος [n = 4] 0/30 (0%) 0/30 (0%) 0 0 
Άλλος [n=9] 0/30 (0%) 1/30 (3,3%) 0 7 
Ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» πριν τη δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη 
Καρκίνος μαστού [n = 267] 9/52 (17,4%) 0/52 (0%) 4,2 ±2,3 0 
Καρκίνος πνεύμονα [n = 34] 7/52 (13,5%) 4 /52 (7,7%) 5,4 ±2,5 5 ±2,2 
Λέμφωμα [n = 33] 2/52 (3,8%) 0/52 (0%) 5 ±1,4 0 
Σάρκωμα [n = 9] 2/52 (3,8%) 0/52 (0%) 9,5 ±0,7 0 
Καρκίνος όρχεων [n = 9] 3/52 (5,8%) 0/52 (0%) 4,7 ±2,1 0 
Καρκίνος κεφαλής/τραχήλου [n = 7] 5/52 (9,6%) 0/52 (0%) 6,2 ±2,5 0 
Καρκίνος παχέος εντέρου [n=4] 5/52 (9,6%) 2/52 (3,8%) 5,6 ±2,1 3,5 ±0,7 
Γυναικολογικός καρκίνος [n = 4] 2/52 (3,8%) 0/52 (0%) 3,5 ±0,7 0 
Άλλος [n=9] 9/52 (17,4%) 2/52 (3,8%) 5,4 ±1,8 5,5 ±0,7 
Δευτερογενής προφύλαξη 
Καρκίνος μαστού [n = 267] 2/5 (40%) 0/5 (0%) 3,5 ±0,7 0 
Καρκίνος κεφαλής/τραχήλου [n = 7] 2/5 (40%) 0/5 (0%) 6 ±4,2 0 
Καρκίνος όρχεων [n = 9] 1/5 (20%) 0/5 (0%)  5 0 
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Tο μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών που χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο ήταν σταδίου Ι-ΙΙΙ, 
και μετά από πρωτογενή και μετά από δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, εκτός από τους 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα μετά από πρωτογενή προφύλαξη. Στον καρκίνο του πνεύμονα, 
3/30 (10%) ασθενείς σταδίου IV χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, σε σχέση με τους 2/30 (6,7%) ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙΙ.  

Η μέση διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν 5,6±1,7 
ημέρες. Τη μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο είχαν οι ασθενείς με σάρκωμα που δεν 
έλαβαν λενογραστίμη αρχικά, ενώ μετά την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας έλαβαν 
δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη.  

Μετά από πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης, οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και 
σάρκωμα είχαν τη μεγαλύτερη μέση
διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο 6±4,2 και 6 ημέρες αντίστοιχα. Οι ασθενείς με καρκίνο του 
μαστού είχαν τη μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, 4,3±2,2 ημέρες, ενώ οι ασθενείς με καρκίνο 
παχέος εντέρου και γυναικολογικό καρκίνο δεν εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία.  

Από τους ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία πριν από τη 
προφύλαξη με λενογραστίμη, οι ασθενείς με σάρκωμα είχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο (9,5±0,7 ημέρες). Αντίθετα, μετά από δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, οι 
ασθενείς με καρκίνο κεφαλής/τραχήλου είχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο 
6±4,2 ημέρες, ενώ οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, λέμφωμα, σάρκωμα, καρκίνο παχέως 
εντέρου και γυναικολογικό καρκίνο δεν εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία.  

Η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο ήταν διαφορετική ανάλογα με το τύπο του καρκίνου, αλλά 
η διαφορά δε βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντική σε καμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις 
(πίνακας 33).  
 

 
Πίνακας 33: Διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με το τύπο του καρκίνου 

 
 Διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο 

(ημέρες) 
 

Χορήγηση 
λενογραστίμης 

Μαστός Πνεύμονας Λέμφωμα Κεφαλή/ 
τράχηλος 

Σάρκωμα Όρχεις Παχύ 
έντερο 

Γυναικολογικός p value* 

Πρωτογενής 
προφύλαξη 

4,3 ±2,2 6 ±4,2 5 ±2,8 5 ±1,4 6 5 0 0 p=0,99 
 

Ασθενείς πριν 
τη δευτερογενή 

προφύλαξη 

 
4,2 ±2,3 

 
5,2 ±2,3  

 
5 ±1,4 

 
6,2 ±2,5 

 
9,5 ±0,7 

 
4,7 ±2,1 

 
4,5 ±1,6 

 
3,5 ±0,7 

 
p=0,61 

 
Δευτερογενής 
προφύλαξη 

3,5 ±0,7 0 0 6 ±4,2 0 5 0 0 p=0,73 
 

* chi-square test 

 
 

Στον πίνακα 34 φαίνεται η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο σε σχέση με τη διάρκεια 
χορήγησης θεραπευτικής λενογραστίμης για την αντιμετώπιση της εμπύρετης ουδετεροπενίας. 
Όταν η λενογραστίμη χορηγήθηκε για <4, 5-7 και >8 ημέρες, οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν στο 
νοσοκομείο για ≤5 ημέρες ήταν 5/18 (27,8%), 25/63 (39,7%) και 7/15 (46,7%), αντίστοιχα. 
Αντίθετα, το ποσοστό ασθενών που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο >5 ημέρες μειώθηκε [13/18 
(72,2%), 38/63 (60,3%), 8/15 (53,3%)] με την αύξηση της διάρκειας χορήγησης λενογραστίμης 
(<4 μέρες, 5-7 μέρες, >8 μέρες). Σύμφωνα με τα πιο πάνω αποτελέσματα, η διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο φαίνεται ότι μειώθηκε σημαντικά, ανάλογα με τη διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης για 
θεραπεία της ουδετεροπενίας (chi-square test, p=0,02). 
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Πίνακας 34: Διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με τη διάρκεια 

χορήγησης θεραπευτικής λενογραστίμης 
 

Διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο 

Διάρκεια χορήγησης θεραπευτικής λενογραστίμης p value* 

 <4 ημέρες 5-7 ημέρες >8 ημέρες  
≤5 ημέρες 5/18 

(27,8%) 
25/63 

(39,7%) 
7/15 

(46,7%) 
 

p=0,02 
 >5 ημέρες 13/18 

(72,2%) 
38/63 

(60,3%) 
8/15 

(53,3%) 
* chi-square test 

 
Χορήγηση ενδοφλέβιων αντιβιοτικών 

Όλοι οι ασθενείς με την εισαγωγή τους στο θάλαμο λόγω ανάπτυξης εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, έλαβαν ενδοφλέβια εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή. Στο σύνολο των 
ασθενών (πρωτογενής προφύλαξη, «χαμηλού κινδύνου» ασθενείς χωρίς χορήγηση 
λενογραστίμης, δευτερογενής προφύλαξη με λενογραστίμη), εμφανίστηκαν 96 εμπύρετα 
επεισόδια σε 82/482(17%) ασθενείς. Τα αντιβιοτικά που χορηγήθηκαν ως εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή, όπως και οι τροποποιήσεις στη θεραπεία, φαίνονται στο πίνακα 35. 
 

 
Πίνακας 35: Αντιμετώπιση ουδετεροπενίας με αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο 

 
Τύπος + δοσολογία αντιβιοτικού επεισόδια/n (%) Διάρκεια 

(ημέρες) 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds 79/96 (82,4%) 3,7 ±1,2 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds 9/96 (9,4%) 2,7 ±0,9 
Κεφταζιντίμη 1g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds 3/96 (3,1%) 4 ±1 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds + Μετρονιδαζόλη 
500mg/100ml 

2/96 (2,1%) 4 ±1,4 

Κεφταζιντίμη 1g tds 1/96 (1%) 3 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds + Ιμιπενέμη+Σιλαστατίνη 
500mg qds 

1/96 (1%) 4 

Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds + Κλαριθρομυκίνη 500mg + 
Αζιθρομυκίνη 500mg od 

1/96 (1%) 3 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Γενταμυκίνη 80mg tds 9/13 (69,2%) 2,2 ±0,8 
Μετρονιδαζόλη 500mg/100ml 2/13 (15,4%) 4 ±2,8 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds + Βανκομυκίνη HCl 1g  1/13 (7,7%) 4 
Ιμιπενέμη+Σιλαστατίνη 500mg inj qds 1/13 (7,7%) 2 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Σιπροφλοξασίνη 200mg/100ml 3/14 (21,6%) 1,7 ±0,6 
Βανκομυκίνη HCl 1g 2/14 (14,5%) 3,5 ±3,5 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Κλοξακιλλίνη 250mg tds 1/14 (7,1%) 5 
Ιμιπενέμη+Σιλαστατίνη 500mg qds 1/14 (7,1%) 5 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds 1/14 (7,1%) 4 
Ιμιπενέμη+Σιλαστατίνη 500mg qds + Βανκομυκίνη HCl 1g 1/14 (7,1%) 3 
Κεφοταξίμη 2mg tds 1/14 (7,1%) 3 
Κεφτριαξόνη 1g tds + Αζιθρομυκίνη 500mg od 1/14 (7,1%) 3 
Κεφτριαξόνη 1g tds + Κλαριθρομυκίνη 500mg bd 1/14 (7,1%) 3 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g tds + Γενταμυκίνη 80mg tds 1/14 (7,1%) 2 
Κεφταζιντίμη 1g tds + Μετρονιδαζόλη 500mg/100ml inj 1/14 (7,1%) 1 
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Κατά τη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο, στα 79/96 (82,4%) επεισόδια εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, η εμπειρική θεραπεία ήταν η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη σε συνδυασμό με 
γενταμυκίνη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, χορηγήθηκε είτε το πιο πάνω αντιβιοτικό σε 
συνδυασμό με ιμιπενέμη+σιλαστατίνη, κλαριθρομυκίνη+αζιθρομυκίνη, είτε κεφταζιντίμη ως 
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με γενταμυκίνη. Σε 13/96 (13,5%) επεισόδια εμπύρετης 
ουδετεροπενίας χρειάστηκε να γίνει προσθήκη άλλου αντιβιοτικού στην εμπειρική θεραπεία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα ασθενή προστέθηκε η βανκομυκίνη στην εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή. Αλλαγή της εμπειρικής θεραπείας έγινε σε 14/96 (14,6%) επεισόδια.  
 
Αλλαγή της ενδοφλέβιας θεραπείας αντιβιοτικών σε από του στόματος 

Σε 68/79 (86%) ασθενείς μετά από τουλάχιστον 72 ώρες (σε 46 μετά από 3 ημέρες και 
σε 22 μετά από 5 ημέρες) η ενδοφλέβια θεραπεία άλλαξε σε από του στόματος. Αυτό έγινε σε 
ασθενείς πού είχαν αρχικά δείξει ανταπόκριση στη θεραπεία. Από αυτούς, τελικά όλοι οι 
ασθενείς ανταποκρίθηκαν στην αντιμικροβιακή θεραπεία επιτυχώς. Στον πίνακα 36 
φαίνονται τα από του στόματος αντιβιοτικά με τα οποία συνεχίστηκε η αντιμικροβιακή 
θεραπεία. Η σιπροφλοξασίνη φαίνεται να αποτέλεσε το αντιβιοτικό εκλογής για τη συνέχιση 
της θεραπείας σε 50/68 (73,6%) ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία. 
 

 
Πίνακας 36: Αλλαγή της ενδοφλέβιας θεραπείας αντιβιοτικών σε από του στόματος 

 
Τύπος + δοσολογία αντιβιοτικού επεισόδια/n (%) Διάρκεια [ημέρες] 

Σιπροφλοξασίνη 500mg bd 50/68 (73,6%) 5,5 ±1,2 
Μετρονιδαζόλη 200mg tds 3/68 (4,4%) 3,5 ±0,7 
Λεβοφλοξασίνη 500mg bd 3/68 (4,4%) 4,3 ±1,2 
Σιπροφλοξασίνη 500mg bd + Μετρονιδαζόλη 200mg tds 3/68 (4,4%) 5 
Σιπροφλοξασίνη 500mg bd + Αμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό 500/125 (625mg) tds 3/68 (4,4%) 7 
Κεφουροξίμη 500mg bd + Κλαριθρομυκίνη 500mg bd 2/68 (2,9%) 4,5±0,7 
Αμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό 500/125 (625mg) tds 2/68 (2,9%) 4,5±0,7 
Μοξιφλοξασίνη 400mg bd 1/68 (1,5%) 5 
Σιπροφλοξασίνη 500mg bd + Κλοξακιλλίνη 250mg tds  1/68 (1,5%) 5 

 
Μικροβιολογικά επιβεβαιωμένα εμπύρετα επεισόδια 

Στα 7 μικροβιολογικά επιβεβαιωμένα εμπύρετα επεισόδια που καταγράφηκαν, 
απομονώθηκαν 6 παθογόνοι μικροοργανισμοί. Επί του συνόλου των επεισοδίων, κυριάρχησαν 
οι Gram-θετικοί μικροοργανισμοί σε ποσοστό 71,4%, ενώ οι Gram-αρνητικοί αποτέλεσαν το 
28,6%. Οι μικροοργανισμοί που απομονώθηκαν ήταν οι: staphylococcus aureas,  
staphylococcus epidermitis, staphylococcus hominis, klebsiella pneumoniae, clostridium 
difficile, pseudomonas aeruginosa (πίνακας 37). 
 

 
Πίνακας 37: Gram-θετικά και Gram-αρνητικά βακτήρια στους ασθενείς με μικροβιολογικά 

αποδεδειγμένη λοίμωξη 
 

Είδος μικροοργανισμού ασθενείς/n (%) 
Gram-θετικά 5/7 (71,4%) 

staphylococcus aureas 1/5 (20%) 
staphylococcus epidermitis 1/5 (20%) 
staphylococcus hominis 1/5 (20%) 
clostridium difficile 2/5 (40%) 

Gram-αρνητικά 2/7 (28,6%) 
pseudomonas aeruginosa 1/2 (50%) 
klebsiella pneumoniae 1/2 (50%) 
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3.6. Ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τη χορήγηση λενογραστίμης 
 

Μετά από τη χορήγηση λενογραστίμης εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε 153/482 
(31,7%) ασθενείς (πίνακας 38). Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που εμφανίστηκε ήταν ο 
πόνος στα οστά σε 148/482 (30,7%) ασθενείς. Σε μικρά ποσοστά εμφανίστηκαν, επίσης, 
μυαλγία, πονοκέφαλος, δύσπνοια και αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης σε 38/482 (7,9%), 
10/482 (2,1%), 7/482 (1,5%) και 3/482 (0,6%) ασθενείς, αντίστοιχα (σχήμα 23). 
 
 

 
Πίνακας 38: Ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση λενογραστίμης 

 
Ανεπιθύμητη ενέργεια ασθενείς/n (%) 

Πόνος στα οστά 148/482 (30,7%) 
Μυαλγία 38/482 (7,9%) 
Πονοκέφαλος 10/482 (2,1%) 
Δύσπνοια 7/482 (1,5%) 
Αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης 3/482 (0,6%) 

 
 
Σχήμα 23: Ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τη χορήγηση λενογραστίμης 
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Η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τη διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης 

φαίνεται στον πίνακα 39. Όταν η χορήγηση λενογραστίμης ήταν 1-4, 5, 6, 7 και >8 μέρες, 
ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν σε 2/13 (15,4%), 92/299 (30,8%), 24/76 (31,6%), 
19/54 (35,2%) και 16/43 (37,2%) ασθενείς, αντίστοιχα. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, 
υπάρχει ισχυρή στατιστικά συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και της 
διάρκειας χορήγησης λενογραστίμης (chi-square test, p=0,029). 
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Πίνακας 39: Εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με τη διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης 

(πρωτογενής προφύλαξη) 
 

 Διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης 
(ημέρες) 

 

Ανεπιθύμητες 
ενέργειες 

1-4 
ασθενείς/n (%) 

5 
ασθενείς/n (%) 

6 
ασθενείς/n (%) 

>7 
ασθενείς/n (%) 

p value* 

Εμφάνιση  2/13 
(15,4%) 

92/299 
(30,8%) 

24/76 
(31,6%) 

35/97 
(36,1%) 

 
p=0,029 

 Μη εμφάνιση 11/13 
(84,6%) 

204/299 
(68,2%) 

52/76 
(68,4%) 

62/97 
(63,9%) 

* chi-square test 

 
Στους 148/482 (30,7%) ασθενείς που καταγράφηκε ότι εμφάνισαν πόνο στα οστά, 

χορηγήθηκαν αναλγητικά για την αντιμετώπιση του πόνου. Στον πινακα 40 φαίνονται τα 
αναλγητικά που χρησιμοποιήθηκαν. Η παρακεταμόλη ήταν το πιο συχνά χορηγούμενο 
αναλγητικό και χορηγήθηκε σε 124/148 (83,8%) ασθενείς. Άλλα αναλγητικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ιβουπροφαίνη, η δικλοφενάκη, η παρακεταμόλη-κωδεΐνη-καφεΐνη 
και η δεξτροπροποξιφαίνη-παρακεταμόλη σε 5/148 (3,4%), 4/148 (2,7%), 1/148 (0,7%) και 
13/148 (8,8%) ασθενείς, αντίστοιχα, ενώ σε 4/148 (2,7%) ασθενείς χρειάστηκε εισαγωγή 
στο νοσοκομείο και η χορήγηση ακόμα και μορφίνης για την αντιμετώπιση του πόνου. 
 

 
Πίνακας 40: Αναλγητικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του 

πόνου στα οστά μετά από χορήγηση λενογραστίμης 
 

Αναλγητικό ασθενείς/n (%) 
Παρακεταμόλη 124/148 (83,8%) 
Δεξτροπροποξιφαίνη + παρακεταμόλη 13/148 (8,8%) 
Ιβουπροφαίνη 5/148 (3,4%) 
Δικλοφενάκη 4/148 (2,7%) 
Μορφίνη 4/148 (2,7%) 
Παρακεταμόλη + κωδεΐνη + καφεΐνη 1/148 (0,7%) 

 
Το είδος των αναλγητικών που χορηγήθηκαν ήταν ανάλογο με την ένταση του πόνου που 

παρουσίαζε ο κάθε ασθενής. Σε περίπτωση που ο πόνος ήταν ήπιος χορηγείτο παρακεταμόλη, 
δικλοφενάκη ή ιβουπροφαίνη. Σε περίπτωση εμφάνισης μέτριου πόνου χορηγείτο πιο ισχυρό 
αναλγητικό (παρακεταμόλη+κωδεΐνη+καφεΐνη, δεξτροπροποξιφαίνη+παρακεταμόλη), ενώ σε 
περίπτωση πολύ ισχυρού πόνου χορηγείτο ακόμα και μορφίνη (από του στόματος ή 
ενδοφλέβια). Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αξιολόγηση της έντασης του πόνου ήταν 
υποκειμενική, λόγω συνυπάρχουσων καταστάσεων στους ασθενείς αυτούς που αυξάνουν το 
πόνο.  

Η ένταση του πόνου στα οστά σε σχέση με τη διάρκεια χορήγησης της λενογραστίμης 
φαίνεται στο πίνακα 41. Σε όλους τους ασθενείς που εμφάνισαν μέτριο ή σοβαρό πόνο στα 
οστά, ο πόνος εμφανίστηκε μετά από 5 ή και περισσότερες ημέρες χορήγησης λενογραστίμης, 
γι’ αυτό και η συσχέτιση της έντασης του πόνου γίνεται μόνο για τις 5, 6 και >7 ημέρες 
χορήγησης λενογραστίμης. Η ένταση του πόνου δε σχετίστηκε με τη διάρκεια χορήγησης 
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λενογραστίμης, αφού τα μεγαλύτερα ποσοστά ασθενών με ήπιο [89/130 (68,5%)], μέτριο 
[7/14 (50%)] και σοβαρό πόνο [4/4 (100%)] εμφανίστηκαν μετά από 5 ημέρες χορήγησης 
λενογραστίμης, και δεν αυξήθηκαν με την αύξηση της διάρκειας χορήγησης λενογραστίμης. 
 

 
Πίνακας 41: Ένταση πόνου στα οστά σε σχέση με τη διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης 

 
Φάρμακο 5 ημέρες 

ασθενείς/n (%) 
6 ημέρες 

ασθενείς/n (%) 
>7 ημέρες 

ασθενείς/n (%) 
p value* 

Ήπιος πόνος 89/130 
(68,5%) 

7/130 
(5,4%) 

34/130 
(26,1%) 

 
 
p=0,2823 Μέτριος πόνος 7/14 

(50%) 
2/14 

(14,3%) 
5/14 

(35,7%) 
Σοβαρός πόνος 4/4 

(100%) 
0/4 
(0%) 

0/4 
(0%) 

* Fisher’s exact test 

 
 
Το ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν διαφορετικό σε κάθε κύκλο χημειοθεραπείας 

μετά από πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης (χορήγηση λενογραστίμης από το πρώτο κύκλο 
της χημειοθεραπείας). Για να γίνει η συσχέτιση της εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με 
τους κύκλους της χημειοθεραπείας, χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι πρώτοι πέντε κύκλοι 
χημειοθεραπείας, γιατί η διάρκεια χημειοθεραπείας διαφέρει ανάλογα με το σχήμα της 
χημειοθεραπείας (διάρκεια χημειοθεραπείας των ασθενών στη μελέτη από 3-12 κύκλους). 
Όπως φαίνεται από το πίνακα 42, το ποσοστό των ασθενών με πόνο στα οστά αυξήθηκε, με 
την αύξηση του αριθμού των κύκλων της χημειοθεραπείας. Όπως προκύπτει από την 
ανάλυση των δεδομένων, τα αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά (Pearson’s chi-
square test, p=0,0819). Αντίθετα, το ποσοστό ασθενών με μυαλγία, πονοκέφαλο, δύσπνοια 
και αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης δε σχετίστηκε με τους κύκλους της χημειοθεραπείας. 
 

 
Πίνακας 42: Ανεπιθύμητες ενέργειες σε κάθε κύκλο μετά από πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης 

 
Ανεπιθύμητη ενέργεια 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος p value* 
Πόνος στα οστά  28/367 

(8,2%) 
32/367 
(9,8%) 

37/367 
(11,7%) 

47/367 
(14,2%) 

46/367 
(15,5%) 

p=0,0819* 
 

Μυαλγία 4/367 
(1,4%) 

6/367 
(1,9%) 

9/367 
(2,7%) 

10/367 
(3,3%) 

6/367 
(2,7%) 

p=0,4786* 
 

Πονοκέφαλος 1/367 
(0,3%) 

2/367 
(0,5%) 

3/367 
(1,1%) 

3/367 
(1,1%) 

1/367 
(0,5%) 

p=0,8322** 

Δύσπνοια 1/367 
(0,3%) 

1/367 
(0,3%) 

1/367 
(0,3%) 

2/367 
(1,1%) 

0/367 
(0%) 

p=0,9614** 

Αντιδράσεις στο σημείο 
της ένεσης 

0/367 
(0%) 

2/367 
(0,5%) 

0/367 
(0%) 

0/367 
(0%) 

0/367 
(0%) 

p=0,1996** 

* Pearson’s chi-square test 
** Fisher’s exact test 
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3.7. Χορήγηση λενογραστίμης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες EORTC (2006) 
Για να αξιολογηθεί εάν η χορήγηση του G-CSF στο Ογκολογικό Κέντρο είναι σύμφωνα με 

τις υπάρχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006), οι ασθενείς με πρωτογενή 
χορήγηση λενογραστίμης, κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τον κίνδυνο για εμπύρετη 
ουδετεροπενία σε 3 κατηγορίες: χαμηλού κίνδυνου (<10%), μέτριου κίνδυνου (10-20%) και 
υψηλού κίνδυνου (>20%). Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης των ασθενών στις 3 
βαθμίδες κινδύνου για ανάπτυξη εμπύρετης ουδετεροπενίας φαίνονται στο πίνακα 43.  
 

 
Πίνακας 43: Εκτίμηση κινδύνου για εμπύρετη ουδετεροπενία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EORTC (2006) 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Χαμηλός κίνδυνος 
(<10% κίνδυνος) 

Μέτριος κίνδυνος 
(10-20% κίνδυνος) 

Υψηλός κίνδυνος 
(>20% κίνδυνος) 

Αριθμός ασθενών 72/367 (19,6%) 113/367 (30,8%) 182/367 (49,6%) 
Τύπος καρκίνου 

Καρκίνος μαστού 26/260 (10%) 98/260 (37,7%) 136/260 (52,3%) 
NSCLC 2/18 (11,1%) 5/18 (27,8%) 11/18 (61,1%) 
SCLC 1/14 (7,1%) 2/14 (14,3%) 11/14 (78,6%) 
Μη Hodgkin λέμφωμα 2/23 (8,7%) 1/23 (4,3%) 20/23 (87%) 
Hodgkin λέμφωμα 9/9 (100%) 0/9 (0%) 0/9 (0%) 
Σάρκωμα 8/10 (80%) 0/10 (0%) 2/10 (20%) 
Καρκίνος όρχεων 0/8 (0%) 7/8 (87,5%) 1/8 (12,5%) 
Γυναικολογικός καρκίνος 3/4 (75%) 0/4 (0%) 1/4 (25%) 
Καρκίνος κεφαλής/τραχήλου 8/8 (100%) 0/8 (0%) 0/8 (0%) 
Καρκίνος παχέος εντέρου 4/4 (100%) 0/4 (0%) 0/4 (0%) 
Άλλος 9/9 (100%) 0/9 (0%) 0/9 (0%) 

Χορήγηση G-CSF 
Διάρκεια χορήγησης G-CSF 
(ημέρες) 

5 5 6 

* ΧΜΘ Χημειοθεραπεία 
   SCLC Μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 
   NSCLC Μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα 

 
 

Από τους 367 ασθενείς με πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης, οι 72 (19,6%) ήταν στην 
κατηγορία χαμηλού κινδύνου (<10%), οι 113 (30,8%) στην κατηγορία μέτριου κινδύνου (10-
20%) και οι 182 (49,6%) ήταν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (>20%).  

Οι περισσότεροι ασθενείς με καρκίνο του μαστού, δηλαδή οι 136/260 (49,6%), ήταν στην 
κατηγορία υψηλού κινδύνου, και το ίδιο ισχύει και για μη μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα, μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και μη Hodgkin λέμφωμα με 11/18 (61,1%), 
11/14 (78,6%) και 20/23 (87%) ασθενείς, αντίστοιχα. Οι 7/8 (87,5%) ασθενείς με καρκίνο 
των όρχεων ήταν στην κατηγορία μέτριου κινδύνου, ενώ οι 8/10 (80%) ασθενείς με σάρκωμα, 
οι 3/4 (75%) ασθενείς με γυναικολογικό καρκίνο και όλοι οι ασθενείς με Hodgkin λέμφωμα 
[9/9 (100%)], με καρκίνο κεφαλής/τραχήλου [8/8 (100%)] καρκίνο παχέως εντέρου [4/4 
(100%)] και άλλο καρκίνο [9/9 (100%)] ήταν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου. 

Η διάρκεια χορήγησης λενογραστίμης ανά κύκλο χημειοθεραπείας ήταν 5 μέρες στην 
κατηγορία χαμηλού και μέτριου κινδύνου, ενώ στην κατηγορία υψηλού κινδύνου 6 μέρες. 
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Σχήμα 24: Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας και επιπλοκών της ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του EORTC (2006) 

                

ΕΜΠΥΡΕΤΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ
ΧΜΘ

>7 ΜΕΡΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΔΟΣΗΣ ΧΜΘ

>15%

ΘΑΝΑΤΟΣ

 
 
Εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκε σε 30/367 (8,2%) ασθενείς με πρωτογενή 

χορήγηση λενογραστίμης. Με βάση την κατηγοριοποίηση του κινδύνου εμφάνισης 
ουδετεροπενίας του EORTC (2006), εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκε σε 6/72 (8,3%), 
7/113 (6,2%) και 17/182 (9,3%) στην κατηγορία χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου, 
αντίστοιχα (σχήμα 24).  Οι επιπλοκές της ουδετεροπενίας ποικίλουν ανάμεσα στις 3 
κατηγορίες. Αναβολή χημειοθεραπείας λόγω ουδετεροπενίας για ≥7 μέρες  και μείωση της 
δόσης της χημειοθεραπείας ≥15%, εμφανίστηκε σε περισσότερους ασθενείς στην κατηγορία 
χαμηλού κινδύνου σε 4/72 (5,6%) και σε 2/72 (2,8%), αντίστοιχα. Θάνατος λόγω εμπύρετης 
ουδετεροπενίας καταγράφηκε μόνο στην κατηγορία υψηλού κινδύνου σε 2/182 (1%) (σχήμα 
25).  
 
Σχήμα 25: Εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας και των επιπτώσεων της στη θεραπεία των ασθενών, ανάλογα 
με τον κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία, μετά την κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
EORTC (2006) 
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ΕΜΠΥΡΕΤΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

p=0,738

ΑΝΑΒΟΛΗ ΧΜΘ       
≥7 ΜΕΡΕΣ      

p=0,202

ΜΕΙΩΣΗ ΔΟΣΗΣ       
≥15%               

p=0,607

ΘΑΝΑΤΟΣ

χαμηλός κίνδυνος [n=72] μέτριος κίνδυνος [n=113] υψηλός κίνδυνος [n=182]
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3.8. Οικονομική αξιολόγηση της χορήγησης λενογραστίμης 
Για την αξιολόγηση του κόστους της θεραπείας των ασθενών με πρωτογενή προφύλαξη 

και των ασθενών με δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη, χρειάζεται υπολογισμός τόσο 
του άμεσου, όσο και του έμμεσου κόστους που προκύπτει από την εμφάνιση της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας και των επιπτώσεων της στις δυο ομάδες ασθενών. Το έμμεσο κόστος δεν 
ήταν εύκολο να καταγραφεί λόγω του αναδρομικού χαρακτήρα της παρούσας μελέτης, για το 
λόγο αυτό συμπεριελήφθη μόνο το άμεσο ιατρικό κόστος (πίνακας 44), το οποίο 
περιλαμβάνει το κόστος νοσηλείας στο νοσοκομείο, της χορήγησης αντιβιοτικών για την 
αντιμετώπιση της εμπύρετης ουδετεροπενίας, των γενικών εξετάσεων αίματος, των 
μεταγγίσεων αίματος (ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων), καθώς και της χορήγησης 
του φαρμάκου λενογραστίμη.  

 
 

Πίνακας 44: Δεδομένα κόστους 
 

Παράμετρος κόστους Κόστος (€) 
Νοσηλεία στο νοσοκομείο (ανά ημέρα) 119 (διπλό δωμάτιο) 

220 (μονό δωμάτιο) 
Γενική εξέταση αίματος 16,74 
Μετάγγιση αίματος 51,25 
Λενογραστίμη 263mcg (φιαλίδιο) 43,34 
 

Το άμεσο ιατρικό κόστος περιλαμβάνει επίσης και το κόστος των αντιβιοτικών που 
χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο, το οποίο φαίνεται αναλυτικά 
στο πίνακα 45.  
 

 
Πίνακας 45: Κόστος αντιβιοτικών που χορηγήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

εμπύρετης ουδετεροπενίας 
 

Τύπος αντιβιοτικού Μονάδα Κόστος (€) 
Πιπερακιλλίνη/Ταζομπακτάμη 4,5g  φιαλίδιο 8,10 
Γενταμυκίνη 80mg  αμπούλα 0,21 
Κεφταζιντίμη 1g  φιαλίδιο 7,56 
Κεφουροξίμη 500mg ταμπλέτα 1,47 
Ιμιπενέμη+Σιλαστατίνη 500mg  φιαλίδιο 8,48 
Κλαριθρομυκίνη 500mg ταμπλέτα 0,15 
Αζιθρομυκίνη 500mg φιαλίδιο 15,61 
Βανκομυκίνη HCl 1g φιαλίδιο 4,40 
Μετρονιδαζόλη 500mg/100ml φιαλίδιο 0,81 
Μετρονιδαζόλη 200mg ταμπλέτα 0,01 
Σιπροφλοξασίνη 200mg/100ml φιαλίδιο 2,45 
Σιπροφλοξασίνη 500mg ταμπλέτα 0,077 
Αμοξικιλλίνη/Κλαβουλανικό 500/125 (625mg) ταμπλέτα 0,25 
Κλοξακιλλίνη 250mg κάψουλα 0,10 

 



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

97 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Ο υπολογισμός του άμεσου κόστους της θεραπείας των ασθενών που έλαβαν 
χημειοθεραπεία στο Κέντρο φαίνεται στο πίνακα 46.  

 
 

Πίνακας 46: Μέσο ολικό κόστος ανά ασθενή 
 

Κόστος Πρωτογενής προφύλαξη Δευτερογενής προφύλαξη p value* 
  Πριν Μετά  
 Μέση 

τιμή 
95% CI Μέση 

τιμή 
95% CI Μέση 

τιμή 
95% CI  

Λενογραστίμη 1082,08 1034,90-1129,20 94,22 70,30-118,20 662,54 602,80-722,30 0,00002 
Νοσηλεία στο νοσοκομείο 102,26 62,70-141,90 618,40 450,50-786,20 54,97 0,60-109,30 0,00002 
Μεταγγίσεις αίματος 17,46 10,70-24,20 71,80 43,90-99,60 2,23 -0,90-5,40 0,00002 
Γενικές εξετάσεις αίματος 271,31 263,20-279,40 342,22 319,90-364,60 287,80 272,30-303,30 0,01 

ΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1473,11 1404,90-1541,30 1126,58 925,50-1327,68 1007,54 916,40-1098,60 0,00002 
*chi-square test 
 

 
 

Το υψηλότερο μέσο άμεσο κόστος είχαν οι ασθενείς με πρωτογενή προφύλαξη με 
λενογραστίμη (σχήμα 26). Οι ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» που δεν έλαβαν αρχικά 
προφύλαξη με λενογραστίμη είχαν υψηλότερο κόστος θεραπείας σε σχέση με το κόστος 
θεραπείας μετά την προφύλαξη (1126,58€ Vs 1007,54€, p=0,01). 
 
Σχήμα 26: Ολικό κόστος θεραπείας. Τα κουτιά δείχνουν το χαμηλότερο και το υψηλότερο 
κόστος, ενώ η γραμμή στο κέντρο δείχνει το μέσο κόστος 
 

                          
 

Η κύρια αιτία για το υψηλότερο κόστος στους ασθενείς με πρωτογενή προφύλαξη με 
λενογραστίμη ήταν το κόστος χορήγησης λενογραστίμης, και αποτέλεσε τα 3/4 του ολικού 
κόστους θεραπείας (σχήμα 27). Στην ομάδα αυτή των ασθενών, όλοι οι ασθενείς (367 
ασθενείς) έλαβαν προφυλακτική χορήγηση με λενογραστίμη σε κάθε κύκλο της ΧΜΘ, με μέσο 
κόστος χορήγησης 1082,08€ (εύρος 173,36-2167€). Αντίθετα, στην ομάδα ασθενών με 
δευτερογενή προφύλαξη το μέσο κόστος ήταν 662,54€ (εύρος 110-746,92€), αφού οι 
ασθενείς έλαβαν προφύλαξη με λενογραστίμη μόνο μετά από την εμφάνιση ουδετεροπενίας 
(p=0,00002).  
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Σχήμα 27: Κόστος θεραπείας ασθενών με πρωτογενή προφύλαξη με το φάρμακο 
λενογραστίμη (ΠΠ) και ασθενών δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη (ΔΠ) 
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Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας 

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006), συνίσταται η χορήγηση 
των G-CSF στους κύκλους ΧΜΘ που ακολουθούν μετά την εμφάνιση παρατεταμένης 
ουδετεροπενίας ή εμπύρετης ουδετεροπενίας. Εν τούτοις, δε συνιστάται η χορήγηση G-CSF 
σε λευκοπενικούς ασθενείς που είναι απύρετοι. Στην παρούσα μελέτη, οι ασθενείς «χαμηλού 
κινδύνου» μετά την εμφάνιση σοβαρής ή εμπύρετης ουδετεροπενίας έλαβαν δευτερογενή 
προφύλαξη με λενογραστίμη για την αποφυγή μείωσης της δόσης της ΧΜΘ ή/και 
επανεμφάνισης ουδετεροπενίας. Για να αξιολογηθεί η πιο πάνω πρακτική, πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας.   

Σύμφωνα με τα πάραπανω αποτελέσματα της μελέτης, η μεμονωμένη ανάλυση κόστους 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η κλινική αποτελεσματικότητα, δείχνει ότι το ολικό κόστος ανά 
ασθενή πριν από τη χορήγηση δευτερογενούς προφύλαξης με λενογραστίμη είναι υψηλότερο 
σε σχέση με το ολικό κόστος μετά τη δευτερογενή προφύλαξη (1126,58€ έναντι 1007,54€).   
Η κλινική αποτελεσματικότητα, όπως προαναφέρθηκε, υπολογίστηκε ως ποσοστό των 
ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία τους χωρίς εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. Το 
ποσοστό ασθενών «χαμηλού κινδύνου» που έλαβαν χημειοθεραπεία χωρίς προφύλαξη με 
λενογραστίμη και δεν εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία διαμορφώθηκε στο 61%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό των ασθενών με δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη ήταν 96%. 
Από αυτά φαίνεται ότι η προφύλαξη με λενογραστίμη είχε ως αποτέλεσμα πολύ μικρότερο 
ποσοστό ασθενών που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία.  

Στην ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας συνεκτιμάται το κόστος των εναλλακτικών 
θεραπειών και η κλινική τους αποτελεσματικότητα με τον υπολογισμό του αυξητικού λόγου 
αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος (ICER, incremental cost-effectiveness ratio), 
δηλαδή το επιπλέον κόστος ανά αριθμό περιστατικών εμπύρετης ουδετεροπενίας που 
αποφευχθήκαν (πίνακας 47).  
 

 
Πίνακας 47: Αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας 

 
Χορήγηση 

λενογραστίμης 
Ολικό 
κόστος 

Αυξητικό 
κόστος 

Αποτελεσματικότητα Αυξητική 
αποτελεσματικότητα 

ICER 

ΜΕΤΑ 1007,54€  4,3%FN avoid   
ΠΡΙΝ 1126,58€ 119,04€ 39%FN avoid 34,7%FN avoid 3,4€/%FN avoid 
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας που αναφέρονται στον 
πίνακα 47, δείχνουν ότι η εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκε με ποσοστό 39% στους 
ασθενείς που δεν έλαβαν προφύλαξη με λενογραστίμη σε σχέση με το 4,3% στους ασθενείς 
με δευτερογενή προφύλαξη, και το μέσο αυξητικό κόστος της ήταν 119€ ανά ασθενή. Με βάση 
αυτό, η αυξητική αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος ήταν 3,4€ (119€/35% μείωση 
κινδύνου) ανά εκατοστό μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας. 

Η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας με το στατιστικό λογισμικό πρόγραμμα 
TreeAge Pro 2009, έδειξε ότι, η προφυλακτική χορήγηση λενογραστίμης αποτελεί την 
κυρίαρχη επιλογή θεραπείας στους ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» μετά την εμφάνιση σοβαρής 
ή εμπύρετης ουδετεροπενίας. Για να βρεθεί κατά πόσο οι παράμετροι του μοντέλου 
επηρεάζονται από κάποιο βαθμό αβεβαιότητας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας μιας 
μεταβλητής. Το σχήμα 28 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας μιας 
μεταβλητής στο δείκτη ICER, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση της πραγματικής τιμής με τις 
αλλαγές σε αυτήν. Όταν η προθυμία για πληρωμή του πρόσθετου κόστους ανά εκατοστό 
μείωσης της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας (willingness to pay)  ήταν κάτω από 500€, 
η μείωση της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας μετά από τη χορήγηση προφυλακτικής 
λενογραστίμης επέφερε μείωση του κόστους της νοσηλείας των ασθενών.  Αντίθετα, όταν η 
προθυμία για πληρωμή ήταν πάνω από 500€, το μεγάλο κόστος θεραπείας υπερίσχυε της 
κλινικής αποτελεσματικότητας. 
 
Σχήμα 28: Ανάλυση ευαισθησίας μιας μεταβλητής 
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Μετά από προσομοίωση Monte Carlo κατασκευάστηκε το πλάνο κόστους-

αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness plane). Στο 40,6% των ασθενών με δευτερογενή 
προφύλαξη με λενογραστίμη, η θεραπεία είχε μεγαλύτερη κλινική αποτελεσματικότητα και 
λιγότερο κόστος από τη θεραπεία των ασθενών χωρίς προφύλαξη με λενογραστίμη και στο 
25,2% είχε μεγαλύτερη κλινική αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερο κόστος και τιμή ICER 
μικρότερη από προθυμία για πληρωμή του πρόσθετου κόστους, και επομένως θεωρείται ότι η 
κλινική αποτελεσματικότητα υπερίσχυε του κόστους. Από την άλλη μεριά, στο 34,2% η 
θεραπεία είχε μεγαλύτερη κλινική αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερο κόστος και τιμή ICER 
μεγαλύτερη από την προθυμία για πληρωμή του πρόσθετου κόστους, με αποτέλεσμα το 
κόστος υπερίσχυε της κλινικής αποτελεσματικότητας (σχήμα 29). 
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Σχήμα 29: Πλάνο κόστους-αποτελεσματικότητας 
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Αφού η αποτελεσματικότητα καθορίστηκε ως η πιθανότητα μη εμφάνισης εμπύρετης 
ουδετεροπενίας, η καμπύλη καταλληλότητας (acceptability curve) αυτής της στρατηγικής 
μπορεί να υπολογιστεί για να απεικονίσει την καταλληλότητα της προφυλακτικής χορήγησης 
της λενογραστίμης με βάση τη προθυμία για τη πληρωμή του πρόσθετου κόστους ανά 
εκατοστό αποτελεσματικότητας (σχήμα 30). Τα αποτελέσματα της καμπύλης καταλληλότητας 
επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα που φαίνονται στο πλάνο κόστους-αποτελεσματικότητας. 
 
Σχήμα 30: Καμπύλη καταλληλότητας                              
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η ουδετεροπενία (ANC <500/mm3) είναι η σοβαρότερη αιματολογική τοξικότητα που 
μειώνει τα λευκά κύτταρα του αίματος, εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και 
αυξάνει τον κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής, και πολλές φορές θανατηφόρας λοίμωξης. Πριν 
από την είσοδο των αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων της κοκκιώδους σειράς (G-CSF) 
στην κλινική πρακτική, η μέθοδος αντιμετώπισης της ουδετεροπενίας από ΧΜΘ ήταν η 
μείωση της δόσης ή/και καθυστέρηση χορήγησης θεραπείας. Υπάρχουν ενδείξεις, όμως, ότι η 
πρακτική αυτή μειώνει την ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία. Η σημαντική επίδραση 
του G-CSF στη ρύθμιση της αιμοποίησης των κοκκιοκυττάρων και στον έλεγχο της 
ανταπόκρισης των κυττάρων της ερυθράς σειράς επέτρεψε τη χορήγηση του ως θεραπευτικό 
παράγοντα. Οι G-CSF έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικοί στη μείωση της διάρκειας της 
ουδετεροπενίας μετά από ΧΜΘ, προσφέροντας τη δυνατότητα διατήρησης της έντασης της 
δόσης της ΧΜΘ και επομένως καλύτερο αποτέλεσμα της αντικαρκινικής θεραπείας. Αυτό 
που κάνει τη θεραπεία με G-CSF πολύ ελκυστική είναι οι πολύ λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες 
που μπορεί να αναγνωριστούν ακόμα και σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου. Το 
πρόβλημα που περιορίζει τη χρήση του είναι το υψηλό του κόστος. Γενικά όμως από την 
ημέρα δημιουργίας του, ο G-CSF έχει γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες ανασυνδυασμένες 
πρωτεΐνες στην κλινική πράξη, με περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ασθενείς να έχουν 
θεραπευτεί263

Η λενογραστίμη αποτελεί υποψήφιο είδος G-CSF με ελκυστικά χαρακτηριστικά για 
χορήγηση σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό. Η αποτελεσματικότητα της δεν έχει 
μελετηθεί εκτενώς, σε αντίθεση με τη φιλγραστίμη (άλλο είδος G-CSF που απαιτεί 
καθημερινή χορήγηση). Μερικές από τις μελέτες που διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα 
της λενογραστίμης μετά από ΧΜΘ σε ασθενείς με διάφορες κακοήθειες συνοψίζονται στον 
πίνακα 48. Συγκεκριμένα, οι Takagi και συνεργάτες (2001) σε μια συγκριτική μελέτη σε 
ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της λενογραστίμης σε 
ασθενείς που έλαβαν MCNU-VMP (ρανιμουστίνη+βινδεσίνη+μεφαλάνη+πρεδνιζολόνη) ΧΜΘ 
για 2 κύκλους. Στους ασθενείς αυτούς, η μέση διάρκεια ουδετεροπενίας όπως και η εμφάνιση 
εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν σημαντικά μικρότερες στην ομάδα που έλαβε λενογραστίμη 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 2 ημέρες Vs 9 ημέρες στο πρώτο κύκλο, 1 ημέρα Vs 13 
ημέρες στο δεύτερο κύκλο και 9,2% Vs 30,4%, αντίστοιχα. Ακολουθεί τυχαιοποιημένη 
μελέτη ασθενών με συμπαγείς όγκους (Juan και συνεργάτες, 2001), οι οποίοι έλαβαν 
μυελοκατασταλτική ΧΜΘ για 1-6 κύκλους, στην οποία συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα της 
λενογραστίμης σε 44 ασθενείς που έλαβαν λενογραστίμη 131,5μg/ημέρα και σε 44 ασθενείς 
που έλαβαν λενογραστίμη 263μg/ημέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μισή δόση 
λενογραστίμης ήταν το ίδιο αποτελεσματική με την καθιερωμένη δόση στη μείωση εμφάνισης 
ουδετεροπενίας, πυρετού και λοίμωξης. Πιο πρόσφατα, οι Patte και συνεργάτες (2002) σε 
μια τυχαιοποιημένη μελέτη σε παιδιά με NHL για 2 κύκλους ΧΜΘ στην οποία 75 ασθενείς 
έλαβαν υποστηρικτική θεραπεία με λενογραστίμη 5μg/ημέρα από ημέρα 7-15 του κύκλου της 
ΧΜΘ ή μέχρι ANC ≥500/mm3 και 73 ασθενείς όχι, βρήκαν ότι η λενογραστίμη δεν μείωσε 
σημαντικά τη διάρκεια νοσηλείας, την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας ή 4ου βαθμού 
ουδετεροπενίας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Παρόλα αυτά, η διάρκεια 4ου βαθμού 
ουδετεροπενίας ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα της λενογραστίμης. Τέλος, οι Amadori 
και συνεργάτες (2005) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της λενογραστίμης σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέντη οξεία μυελογενή λευχαιμία, σε μελέτη στην οποία 
180 ασθενείς δεν έλαβαν G-CSF, 180 ασθενείς έλαβαν λενογραστίμη για 7 ημέρες κατά τη 
διάρκεια της ΧΜΘ, 180 ασθενείς μετά τη ΧΜΘ για 18 ημέρες και 180 ασθενείς κατά τη 
διάρκεια και μετά τη ΧΜΘ για 24 ημέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις 2 ομάδες που 

.  
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έλαβαν λενογραστίμη μετά ή/και κατά τη διάρκεια της ΧΜΘ, ο χρόνος ανάκαμψης των 
ουδετερόφιλων ήταν σημαντικά μικρότερος (20 Vs 25 ημέρες, p<0,001), η μέση διάρκεια 
νοσηλείας κατά τη διάρκεια του κύκλου 1 ήταν σημαντικά μικρότερη (27,2 Vs 29,7 ημέρες, 
p<0,001), και τα ενδοφλέβια αντιβιοτικά χορηγήθηκαν για σημαντικά λιγότερες ημέρες (16,2 
Vs 19 ημέρες, p<0,001). 
 

 
Πίνακας 48: Συγκεντρωτική παρουσίαση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών στις οποίες διερευνήθηκε η υποδόρια χορήγηση 

λενογραστίμης ως πρωτογενής προφύλαξη για την αποτροπή εμφάνισης ουδετεροπενίας μετά από ΧΜΘ 
 

Μελέτη 
(έτος) 

Τύπος καρκίνου + 
ΧΜΘ 

Δόση + διάρκεια χορήγησης 
λενογραστίμης 

Αποτέλεσμα 

Gatzemeier και συν. 
(2000)264

Μικροκυτταρικός 
καρκίνος 

πνεύμονα, ACE 
ΧΜΘ. 

 
ACE ΧΜΘ (139 ασθενείς)α 

 
ACE + Λεν. (141 ασθενείς)β 

Η ομάδα που έλαβε λενογραστίμη είχε περισσότερες 
πιθανότητες να πετύχει ανάκαμψη των 

ουδετερόφιλων μέχρι την ημέρα 14 (95,8-100% Vs 
14,4-24,1%) και λιγότερο πιθανό να εμφανίσει 

τουλάχιστον 1 επεισόδιο λοίμωξης (36,7 Vs 54,0%, 
p=0,004), καθυστέρηση ΧΜΘ  λοίμωξης (51,8 Vs 
56,2%) ή μείωση δόσης λοίμωξης (17,3 Vs 27,7%, 

p=0,037). 
Takagi και συν. 

(2001)265
Πολλαπλό 

μυέλωμα, MCNU-
VMP ΧΜΘ για 2 

κύκλους 

 
MCNU-VMP ΧΜΘ  

(69 ασθενείς) 
 
MCNU-VMP ΧΜΘ + Λεν.  

(70 ασθενείς) 

Η μέση διάρκεια ουδετεροπενίας ήταν σημαντικά 
μικρότερη στην ομάδα που έλαβε λενογραστίμη σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου (2 ημέρες Vs 9 ημέρες 
στο πρώτο κύκλο, 1 ημέρα Vs 13 ημέρες στο δεύτερο 
κύκλο). Η εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν 
σημαντικά μικρότερη στην ομάδα της λενογραστίμης 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (9,2% Vs 30,4%). 

Juan και συν. 
(2001)266

Συμπαγείς όγκοι, 
μυελοκατασταλτική 
θεραπεία για 1-6 

κύκλους 

 
Λεν. 131,5μg/ημέραα 

Ημέρα 5-14 (44 ασθενείς) 
Λεν. 263μg/ημέραβ 

Ημέρα 5-14 (44 ασθενείς) 

Η μισή δόση λενογραστίμης ήταν το ίδιο 
αποτελεσματική με την καθιερωμένη δόση στη 
μείωση εμφάνισης ουδετεροπενίας, πυρετού + 

λοίμωξης. 
Patte και συν. 

(2002)267
Παιδιά (μέση 

ηλικία 9 ετών) με 
NHL για 2 
κύκλους 

 
Λεν. 5μg/ημέραα από ημέρα 7-    
     15 ή μέχρι ANC ≥500/mm3        
     (75 ασθενείς) 
Όχι χορήγηση G-CSFβ 

(73 ασθενείς) 

Η λενογραστίμη δεν μείωσε σημαντικά τη διάρκεια 
νοσηλείας, την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας 

ή 4ου βαθμού ουδετεροπενίας σε σύγκριση με την 
ομάδα ελέγχου. Παρόλα αυτά, η διάρκεια 4ου βαθμού 

ουδετεροπενίας ήταν σημαντικά μικρότερη στην 
ομάδα της λενογραστίμης. 

Amadori και συν. 
(2005)268

Ηλικιωμένοι (μέση 
ηλικία 68 ετών) 

ασθενείς με 
νεοδιαγνωσθέντη 

AML 

 
Όχι χορήγηση G-CSFα 

(182 ασθενείς) 
Λεν. κατά τη διάρκεια της ΧΜΘ  
     για 7 ημέρεςβ (180 ασθενείς) 
Λεν. μετά τη ΧΜΘ για 18  
     ημέρεςγ (180 ασθενείς) 
Λεν. κατά τη διάρκεια και μετά   
     τη ΧΜΘ για 24 ημέρεςδ      
     (180 ασθενείς) 

Στις 2 ομάδες που έλαβαν λενογραστίμη μετά ± 
κατά τη διάρκεια της ΧΜΘ, ο χρόνος ανάκαμψης 

των ουδετερόφιλων ήταν σημαντικά μικρότερος (20 
Vs 25 ημέρες, p<0,001), η μέση διάρκεια νοσηλείας 

κατά τη διάρκεια του κύκλου 1 ήταν σημαντικά 
μικρότερη (27,2 Vs 29,7 ημέρες, p<0,001), και τα 

ενδοφλέβια αντιβιοτικά χορηγήθηκαν για σημαντικά 
λιγότερες ημέρες (16,2 Vs 19 ημέρες, p<0,001). 

ACE  Δοξορουβικινη+Κυκλοφωσφαμίδη+Ετοποσίδη 
MCNU-VMP  Ρανιμουστίνη+Βινδεσίνη+Μεφαλάνη+Πρεδνιζολόνη  
ΧΜΘ  Χημειοθεραπεία 
Λεν  Λενογραστίμη 

 
 
Στη μελέτη που παρουσιάζεται, οι ασθενείς έλαβαν το φάρμακο λενογραστίμη είτε ως 

πρωτογενή προφύλαξη (367 ασθενείς) είτε ως δευτερογενή προφύλαξη (115 ασθενείς). Στο 
σύνολο των ασθενών (482 ασθενείς) καταγράφηκαν 43 εμπύρετα επεισόδια σε 35/482 
(7,3%) ασθενείς. Μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη εμφανίστηκαν 38 
εμπύρετα επεισόδια σε 30/367 (8,2%) ασθενείς, ενώ μετά από δευτερογενή προφύλαξη 
εμφανίστηκαν μόνο 5 εμπύρετα επεισόδια σε 5/115 (4,3%) ασθενείς. Τα ποσοστά αυτά αν και 
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είναι αρκετά υψηλά, παραμένουν μικρότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν την ίδια χρονική 
περίοδο σε πολλά κέντρα του εξωτερικού όπως προκύπτει από τις μελέτες. Αν και η ανάλυση 
αποτελεσμάτων σε διάφορες μελέτες δεν έχει δείξει ακριβή ποσοστά εμφάνισης 
ουδετεροπενίας, στις μελέτες που αναφέρονται τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με το σχήμα 
φαρμάκων της ΧΜΘ, τον τύπο της κακοήθειας, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, κ.α. 
Σύμφωνα με ένα μοντέλο πρόβλεψης κινδύνου για ανάπτυξη ουδετεροπενίας, η 
ουδετεροπενία (εμπύρετη και μη) εμφανίζεται σχεδόν στο 80% των ασθενών που λαμβάνουν 
ΧΜΘ269. Σε μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων με placebo κλινικών μελετών 
οι Kuderer και συνεργάτες (2007), σύγκριναν τα αποτελέσματα της προφυλακτικής 
χορήγησης G-CSF με placebo, και βρήκαν ότι εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκε μια ή/και 
περισσότερες φορές στο 39,5% των ασθενών που δεν έλαβαν G-CSF σε σύγκριση με το 
22,4% των ασθενών που έλαβαν G-CSF270. Σε μια άλλη μελέτη, με σκοπό τη διερεύνηση της 
σχέσης μεταξύ της εμφάνισης και του χρόνου εμφάνισης ουδετεροπενικών επεισοδίων σε 
2962 ασθενείς με καρκίνο μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου, λέμφωμα, και ωοθηκών, οι 
Crawford και συνεργάτες (2008), βρήκαν ότι εμφανίστηκαν εμπύρετα επεισόδια σε 287 
ασθενείς (10,7%) 271 . Ο Aapro και συνεργάτες (2009), σε μια μελέτη σύγκρισης της 
προφύλαξης με πεγφιλγραστίμη σε σχέση με τη χορήγηση πεγφιλγραστίμης στην κλινική 
πρακτική (χορήγηση G-CSF σε οποιοδήποτε κύκλο ΧΜΘ ή καθόλου χορήγηση), βρήκαν ότι το 
ποσοστό ανάπτυξης εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν χαμηλότερο στην ομάδα ασθενών με 
προφύλαξη με πεγφιλγραστίμη (6%) σε σχέση με την ομάδα ασθενών που δεν είχαν 
προφύλαξη με G-CSF (32%)272

Όλα τα δεδομένα που απορρέουν από μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
λενογραστίμης και γενικά των G-CSFs, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τη 
ελαχιστοποίηση της ανάπτυξης της σημαντικότερης τοξικότητας που προκύπτει από τη 
χορήγηση ΧΜΘ αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Από την άλλη 
παραμένουν ακόμα σημαντικά ερωτήματα για να απαντηθούν, όπως: (1) εάν η δόση του G-CSF 
μπορεί να μειωθεί, (2) εάν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα  στη γλυκοζυλιωμένη μορφή 
του G-CSF και τη μη γλυκοζυλιωμένη, (3) η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του GM-
CSF σε σχέση με το G-CSF, (4) η διερεύνηση της ταυτόχρονης χορήγησης του G-CSF με 
άλλα φάρμακα, όπως τα κορτικοστεροϊδή, που επίσης διεγείρουν την αύξηση των 
ουδετερόφιλων, (5) η εύρεση της καταλληλότερης στιγμής χορήγησης του G-CSF

.  

273

Οι ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια σε ότι αφορά 
στον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής λοίμωξης, γεγονός που οφείλεται στον τύπο της 
υποκείμενης νόσου και στο είδος της θεραπείας που εφαρμόσθηκε, δεδομένου ότι και οι δύο 
αυτοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη βαρύτητα και τη διάρκεια της 
ουδετεροπενίας

. Στην 
παρούσα μελέτη, έγινε προσπάθεια αξιολόγησης της  μεταβολής της αποτελεσματικότητας 
της λενογραστίμης ανάλογα με τη διάρκεια χορήγησης  της. H διάρκεια νοσηλείας στο 
νοσοκομείο μειώθηκε σημαντικά με τη αύξηση της διάρκειας λενογραστίμης ως θεραπεία για 
την ουδετεροπενία (chi-square test, p=0,02). Αντίθετα, η εμφάνιση εμπύρετης 
ουδετεροπενίας δεν σχετίστηκε με τη διάρκεια χορήγησης της λενογραστίμης. Επιπρόσθετα, 
οι ανεπιθύμητες ενέργειες αυξήθηκαν σημαντικά με τη διάρκεια χορήγησης της 
λενογραστίμης (chi-square test, p=0,029). Στη βιβλιογραφία δεν βρέθηκαν μελέτες που να 
παρουσιάζουν αντίθετα αποτελέσματα ή να επιβεβαιώνουν τις παρατήρησεις αυτές.  
Επομένως υπάρχει ανάγκη για πραγματοποίηση τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών για τη 
διάψευση ή τεκμηρίωση των πιο πάνω αποτελεσμάτων. 

274,275,276. Επομένως, αναγνωρίστηκε ότι οι ασθενείς που λαμβάνουν ΧΜΘ 
για την αντιμετώπιση του καρκίνου μπορεί να διαχωριστούν σε «χαμηλού κινδύνου» και 
«υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη εμπύρετης ουδετεροπενίας, και επιπρόσθετα ότι οι 
ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» μπορεί να αντιμετωπισθούν διαφορετικά. Η θεραπευτική 
προσέγγιση αυτών των ασθενών μπορεί να είναι απλούστερη και να έχει χαμηλότερο κόστος, 
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χωρίς να διακινδυνεύει η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ο βασικός προβληματισμός 
στο σημείο αυτό είναι η ασφαλής πρόβλεψη ότι ο συγκεκριμένος ασθενής είναι «χαμηλού 
κινδύνου» για την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας κατά την διάρκεια της ΧΜΘ. Έχουν 
γίνει διάφορες μελέτες για τη συσχέτιση διαφόρων παραγόντων με την εμφάνιση 
ουδετεροπενίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κυτταροστατική ΧΜΘ61 (πίνακας 49). Ως 
σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση ουδετεροπενικών επεισοδίων σε 
αυτές τις μελέτες αναγνωρίστηκαν: η μεγάλη ηλικία, το θηλυκό φύλο, η κακή φυσική 
κατάσταση, η κακή θρέψη και οι χαμηλές τιμές ουδετερόφιλων γενικά αλλά και κατά το πρώτο 
κύκλο της χημειοθεραπείας, μαζί με υψηλές δόσεις φαρμάκων της ΧΜΘ. Ο κίνδυνος σοβαρής 
και εμπύρετης ουδετεροπενίας εκτιμάται κυρίως με βάση το σχήμα και τις δόσεις της 
χημειοθεραπείας. Η μεγαλύτερη ηλικία έχει βρεθεί σύμφωνα με διάφορες μελέτες ότι είναι 
επίσης ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν, για την αποτροπή 
εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας. Συνήθως όμως, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα, 
αφού οι ηλικιωμένοι  ασθενείς συχνά θεραπεύονται με μικρότερες δόσεις ΧΜΘ για να 
ελαχιστοποιηθούν τα ουδετεροπενικά επεισόδια. Η σωστή εκτίμηση του κινδύνου για 
εμπύρετη ουδετεροπενία είναι κρίσιμη στους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να δοθεί η σωστή δόση 
ΧΜΘ σε αυτό τον πληθυσμό, αφού μπορούν να έχουν το ίδιο όφελος από την επιθετική 
χημειοθεραπεία, όπως και οι νεότεροι ασθενείς277

 

. Υπάρχουν στοιχεία ότι όταν συνυπάρχουν 
συνοδές παθήσεις με τον καρκίνο, αυξάνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση ουδετεροπενίας και 
των επιπλοκών της.  

 
Πίνακας 49: Συγκεντρωτική παρουσίαση μελετών στις οποίες γίνεται αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση εμπύρετης 

ουδετεροπενίας 
 

Παράγοντας κινδύνου Lyman και συν. 
(2003)26 

Morrison και 
συν. (2001)27 

Lyman και συν. 
(2004)28 

Morrison και 
συν. (2004)29 

Ray-Coquard και συν. 
(2003)278

Τύπος καρκίνου 
 

NHL NHL NHL NHL Διάφοροι τύποι 
Κακή φυσική κατάσταση   1,88   
Χημειοθεραπεία ↑ κινδύνου     2,69 
Λεμφοκύτταρα <0,7x109/l     1,75 
Μεγάλη ηλικία 1,65 2,2 1,57 2,08  
Θηλυκό φύλο   1,32   
Νεφρική ασθένεια 1,91 4,2    
Καρδιοπάθεια 1,54     
Αιμοσφαιρίνη ≤12 g/dl 1,44   1,90  
Όχι G-CSF 2,13 2,2 1,80 1,82  
NHL    1,64  
IV στάδιο   1,30   
ANC <1000/mm3 πριν τη θεραπεία   1,53   

 
Στη μελέτη παρατηρήθηκαν διαφορετικά ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας ανάλογα με 

τον τύπο του καρκίνου, και η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική (fisher’s exact test, 
p=0,0001). Τα υψηλότερα ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας παρατηρήθηκαν στους 
ασθενείς με σάρκωμα [4/13 (30,8%)], καρκίνο κεφαλής/τραχήλου [4/15 (26,7%)] και 
όρχεων [3/12 (25%)]. Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας 
εμφάνισαν οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού [15/298 (5%)], ενώ σε ασθενείς με καρκίνο 
παχέος εντέρου και γυναικολογικό καρκίνο δεν παρατηρήθηκε κανένα επεισόδιο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. Τα πιο πάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, αφού σε 
διάφορες μελέτες έχει βρεθεί ότι λόγω της προόδου της ασθένειας και της έντασης της 
ΧΜΘ που απαιτείται για την αντιμετώπιση του, το λέμφωμα εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά 
εμπύρετης ουδετεροπενίας από τους συμπαγείς όγκους279. Επιπλέον, το είδος και οι δόσεις 
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των φαρμάκων της ΧΜΘ αποτελούν έναν από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες του 
κινδύνου για ουδετεροπενία. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006), 
τα σχήματα της ΧΜΘ μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο που 
εμφανίζουν για εμπύρετη ουδετεροπενία: ≥20%, 10 -20% και <10% κίνδυνος. Η διευκρίνιση 
αυτή αναφέρεται επειδή, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα σχήματα με ≥20% και 10 -20% 
κίνδυνο για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας, σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά 
εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με τα σχήματα με κίνδυνο <10%. Τα πιο πάνω μπορούν 
να δικαιολογήσουν τα χαμηλά ποσοστά εμφάνισης επύρετης ουδετεροπενίας σε κάποιους 
τύπους καρκίνου στη μελέτη, αφού τα σχήματα της ΧΜΘ που χρησιμοποιούνται για την 
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, παχέως εντέρου και γυναικολογικού καρκίνου 
σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας σε σχέση με τα πιο 
τοξικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε άλλους τύπους καρκίνου213. Πιο συγκεκριμένα, τα 
σχήματα που σχετίζονται με κίνδυνο ≥20% εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσο στά εμπύρετης 
ουδετεροπενίας [14/128 (10,9%)] από τα σχήματα με κίνδυνο 10-20% [16/239 (6,7%)] και 
τα σχήματα με κίνδυνο <10% [5/115 (4,3%)], παρόλο που η διαφορά δεν ήταν στατιτικά 
σημαντική (chi-square test, p=0,13). Αυτό ίσως να οφείλεται στον αναδρομικό χαρακτήρα 
της μελέτης, και ίσως να αγνοήθηκαν σημαντικά στοιχεία από το ιστορικό των ασθενών που 
να τους κατηγοριοποιούν στην ομάδα ασθενών με κίνδυνο ≥20% ή/και 10 -20%. Ακόμα, 
ενδεχομένως μπορεί να αποδοθεί στην καταλληλότερη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών 
από τους θεράποντες ιατρούς για την αποτροπή της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας.  

Οι παράγοντες που αποδείχθηκαν σημαντικοί ως προδιαθεσικοί παράγοντες για την 
εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας στη μελέτη, όπως βρέθηκε με λογαριθμική 
παλινδρόμηση, ήταν το φύλο (p=0,015), η προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία 
(p=0,040) και ο αριθμός συνοδών παθήσεων (p=0,014). Από την ανάλυση αυτή προκύπτει, 
ότι η παρουσία των παραγόντων αυτών αποτελεί κριτήρια που εφόσον πληρούνται, ο ασθενής 
μπορεί να θεωρηθεί «υψηλού κινδύνου» για την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας και των 
επιπλοκών της. Η ηλικία, το BSA, η προηγούμενη ΧΜΘ και το στάδιο της ασθένειας, δεν 
βρέθηκε ότι ασκούν θετική επίδραση στην εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας. Πολλοί από 
τους πιο πάνω παράγοντες περιλαμβάνονται στα διάφορα συστήματα που έχουν προταθεί για 
την κατάταξη των ασθενών ως «υψηλού κινδύνου» και «χαμηλού κινδύνου». Ειδικότερα, 
αναφέρεται μια ανασκοπική μελέτη των Gary L. και συνεργατών (2005)61, στην οποία 
αναγνωρίστηκαν παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της, 
για την ανάπτυξη ενός μοντέλου κινδύνου, ικανού να αναγνωρίζει ασθενείς «υψηλού 
κινδύνου» για αυτές τις επιπλοκές και να οδηγεί σε εφαρμογές των G-CSFs στην κλινική 
πράξη που βασίζονται σε ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας. Στο μοντέλο αυτό, το 
θηλυκό φύλο περιλαμβάνεται ως παράγοντας που μπορεί να κατατάξει τους ασθενείς στην 
ομάδα «υψηλού κινδύνου», ενώ η προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και ο αριθμός 
συνοδών παθήσεων όχι. Η μεγάλη ηλικία και το στάδιο (μετάσταση) συμπεριλαμβάνονται 
στους προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας στο μοντέλο, 
ενώ στη μελέτη αυτή δεν βρέθηκε ότι σχετίζονται. Όπως και πιο πάνω, αυτό ίσως μπορεί να 
αποδοθεί στον κατάλληλο χειρισμό της θεραπείας των ασθενών αυτών (θεραπεία με 
μικρότερες δόσεις ΧΜΘ), έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες για την εμφάνιση 
εμπύρετης ουδετεροπενίας.  

Στη παρούσα μελέτη, η πλειοψηφία των ασθενών με πρωτογενή προφύλαξη σταδίου Ι-
ΙΙΙ είχαν αριθμό φαρμάκων στο σχήμα της ΧΜΘ 3 ή/και περισσότερα φάρμακα [271/332 
(81,6%)], ενώ οι ασθενείς σταδίου IV είχαν 2 φάρμακα [20/35 (57,1%)].  Τα αποτελέσματα 
αυτά αντικατοπτρίζουν τη διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση που συνίσταται για τους 
ασθενείς σταδίου I-III σε σχέση με τους ασθενείς σταδίου IV. Πιο συγκεκριμένα, οι 
ασθενείς σταδίου I-III λαμβάνουν πιο επιθετική ΧΜΘ, λόγω του ότι στους ασθενείς αυτούς 
στόχος της θεραπείας είναι η ίαση με την καλύτερη δυνατή αντικαρκινική δράση των 
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φαρμάκων, ενώ στους ασθενείς σταδίου IV η θεραπεία είναι παρηγορητική. Οι πιο πάνω 
παρατηρήσεις αποδεικνύονται και από τα χαρακτηριστικά των ασθενών στη μελέτη. Μετά 
από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 52,2±12,5 έτη 
στους ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙΙ και 57,5±13,3 έτη στους ασθενείς σταδίου IV, ενώ στους 
ασθενείς με δευτερογενή προφύλαξη με λενογραστίμη ήταν 56,8±15,4 και 63,3±12,4 έτη 
στους ασθενείς σταδίου Ι-ΙΙΙ και σταδίου IV, αντίστοιχα. Τα πιο πάνω ίσως μπορούν να 
αποδοθούν, στις μειωμένες δόσεις που λαμβάνουν οι ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση 
με τους νεότερους ασθενείς για την αποτροπή εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας. Μια 
μελέτη με αναδρομικό χαρακτήρα σε ασθενείς με μη-Hodgkin λέμφωμα έδειξε ότι ο κίνδυνος 
εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας στον πρώτο κύκλο της χημειοθεραπείας ήταν ο 
διπλάσιος στους ηλικιωμένους απ’ ότι στους νεότερους ασθενείς 280 . Η εμπύρετη 
ουδετεροπενία στους ηλικιωμένους ασθενείς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης 
διάρκειας νοσηλεία στο νοσοκομείο και αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένου 
και υψηλότερου ποσοστού θνητότητας σε σχέση με τους νεότερους ασθενείς281,282. Πολλές 
άλλες μελέτες σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και μη-Hodgkin λέμφωμα επιβεβαίωσαν ότι 
οι ηλικιωμένοι ασθενείς πολύ συχνά θεραπεύονται με μικρότερες δόσεις χημειοθεραπείας 
από νεότερους ασθενείς, και επομένως να μειώνεται το αποτέλεσμα της θεραπείας σε μια 
προσπάθεια μείωσης του κινδύνου για εμφάνιση εμπύρετης ουδετεροπενίας283,284,285

Η ουδετεροπενία που σχετίζεται με τη ΧΜΘ μπορεί να αποτελεί ένα φυσιολογικό δείκτη 
για χορήγηση έντασης δόσης ΧΜΘ που σχετίζεται με βελτιωμένη επιβίωση των ασθενών με 
καρκίνο ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αντικαρκινικής δράσης

.  

286, 287

289

. Τα αποτελέσματα 
πρόσφατων μελετών δείχνουν ότι η δόση και η ένταση της ΧΜΘ μπορεί να έχουν επίδραση 
στο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα ασθενών με καρκίνο του μαστού στο αρχικό στάδιο . 
Επιπρόσθετα, σε ασθενείς με λέμφωμα και καρκίνο του μαστού βρέθηκε ότι μπορεί να 
παρατηρούνται καλύτερα ποσοστά επιβίωσης ασθενών που λαμβάνουν τις προγραμματισμένες 
δόσεις της ΧΜΘ πιο συχνά σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν μεγαλύτερα 
μεσοδιαστήματα μεταξύ των χορηγούμενων δόσεων 288

62

. Παρόλα αυτά, σχετίζεται και με 
ποικίλες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου της επακόλουθης μείωσης της έντασης της δόσης 
της ΧΜΘ, της καθυστέρησης επόμενων κύκλων της ΧΜΘ, της εμφάνισης λοιμώξεων, της 
νοσηλείας στο νοσοκομείο και χορήγησης ενδοφλέβιων αντιβιοτικών και της επίδρασης στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι επιπλοκές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα αυξημένη 
νοσηρότητα, θνησιμότητα και κόστος στους ασθενείς με κακοήθη νοσήματα ,63. Σε μια 
ανασκόπηση στη βιβλιογραφία βρέθηκε ότι οι επιπλοκές της ουδετεροπενίας έχουν ως 
αποτέλεσμα αναβολή της προγραμματισμένης ΧΜΘ για μερικές μέρες στο 40% ασθενών με 
καρκίνο του μαστού και μείωση στην ένταση της δόσης της ΧΜΘ στο 25% αυτών των 
ασθενών289. Επιπλέον, μετά από διερεύνηση που έχει η επίδραση της εμφάνισης εμπύρετης 
ουδετεροπενίας στη χημειοθεραπεία ασθενών με διάφορους συμπαγείς όγκους, 
παρατηρήθηκε ότι στο 30% των ασθενών αναβλήθηκε η χημειοθεραπεία για ≥7 ημέρες, ενώ 
στο 20% μειώθηκε η δόση της ΧΜΘ ≥15% 290. Αυτές οι αλλαγές στη προγραμματισμένη 
θεραπεία, μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση και στο αποτέλεσμα της θεραπείας291,292

Η θνησιμότητα μετά από πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης δημιουργεί σημαντικούς 
προβληματισμούς κατά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λενογραστίμης. Ο 

. Σε 
ότι αφορά στις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στο σύνολο των ασθενών με πρωτογενή 
χορήγηση λενογραστίμης κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους το 97,1% ολοκλήρωσαν τη 
θεραπεία τους χωρίς καμιά τροποποίηση στη δόση ή/και στη διάρκεια της ΧΜΘ. Στο 1,9% 
των ασθενών αναβλήθηκε η ΧΜΘ για διάστημα ≥7 ημερών, στο 1% μειώθηκε η δοσολογία 
≥15%, ενώ σε κανένα ασθενή δεν έγινε αλλαγή του σχήματος της ΧΜΘ λόγω σοβαρής ή 
εμπύρετης ουδετεροπενίας. Τα αποτελέσματα αυτά, αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
ασθενών στη μελέτη έλαβαν ολοκληρωμένη θεραπεία χωρίς τροποποιήσεις μετά από 
πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης. 
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αριθμός των θανάτων λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν 
πολύ μικρός και ανήλθε συνολικά σε 0,4% (2/482) και αφορούσε ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονα. Και οι 2 ασθενείς ήταν άντρες σταδίου IV που έλαβαν ΧΜΘ με καρβοπλατίνη-
ετοποσίδη και ηλικίες 54 και 77 ετών. Στη βιβλιογραφία, η θνησιμότητα που σχετίζεται με 
την ουδετεροπενία κυμαίνεται μεταξύ 5-30% ανάμεσα στους ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη 
των 70 ετών293. Σε μια αναδρομική μελέτη που συμπεριλάμβανε ενήλικες ασθενείς (≥18 
ετών) με καρκίνο που νοσηλεύθηκαν μεταξύ των ετών 1995-2000 σε 115 ακαδημαϊκά ιατρικά 
κέντρα, βρέθηκε ένα ποσοστό θανάτων περίπου 11% (4587 ασθενείς) μετά από 1 ή 
περισσότερες από 1 φορές νοσηλείας λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας294

Σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα που υποβάλλονται σε κυτταροστατική χημειοθεραπεία, 
η εμφάνιση πυρετού με ουδετεροπενία (ANC <500/mm3) αποτελεί την πρώτη εκδήλωση 
λοίμωξης απειλητικής για τη ζωή

. 

8. Η καθιερωμένη αντιμετώπιση των ασθενών αυτών 
περιλαμβάνει νοσηλεία στο νοσοκομείο και χορήγηση εμπειρικού σχήματος ευρέως φάσματος 
αντιβιοτικών. Στη παρούσα μελέτη, όλοι οι ασθενείς που εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία 
χρειάστηκαν νοσηλεία στο νοσοκομείο και ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών. Το κλασσικό 
εμπειρικό αντιμικροβιακό σχήμα σε ασθενείς με πυρετό και ουδετεροπενία ως αποτέλεσμα 
κυτταροστατικής χημειοθεραπείας, ήταν ο συνδυασμός αντιψευδομοναδικής β-λακτάμης και 
αμινογλυκοσίδης στο 82,4% των ασθενών. Σε 2 ασθενείς χορηγήθηκε πιπερακιλλίνη/ 
ταζομπακτάμη σε συνδυασμό με γενταμυκίνη και ιμιπενέμη+σιλαστατίνη ή κλαριθρομυκίνη-
αζιθρομυκίνη. Το εμπειρικό αντιμικροβιακό σχήμα που χορηγήθηκε στην πλειονότητα των 
ασθενών ήταν με βάση το φάσμα των μικροοργανισμών στο Κέντρο. Σε μια μελέτη φάσης ΙΙΙ 
σε ασθενείς με καρκίνο, έγινε σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της 
πιπερακιλλίνης/ταζομπακτάμης σε σχέση με την κεφεπίμη στην αντιμετώπιση της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ήταν το ίδιο 
αποτελεσματική και ασφαλής με την κεφεπίμη295. Αυτά είναι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας Λοιμώξεων για την εμπειρική αντιμικροβιακή 
αντιμετώπιση των εμπύρετων επεισοδίων στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, με το μεσο 
διάστημα απυρεξίας σε αυτούς τους ασθενείς να είναι 2-3 μέρες. Σε αρκετές μελέτες το 
διάστημα μέχρι την επίτευξη απυρεξίας σε ασθενείς που έλαβαν διάφορες εμπειρικές 
θεραπείες όπως κεφεπίμη, κεφταζιντίμη, σιπροφλοξασίνη ή ιμιπενέμη με ή χωρίς 
αμινογλυκοσίδη είναι 2-7 ημέρες (μεση τιμή 5 ημέρες) 296 108, . Τέλος, ένας ασθενής 
χρειάστηκε αλλαγή της θεραπείας σε βανκομυκίνη μετά από 5 ημέρες εμπειρικής θεραπείας 
με πιπερακιλλίνη/ ταζομπακτάμη και ιμιπενέμη + σιλαστατίνη, λόγω λοίμωξης που οφειλόταν 
σε φλεβικό καθετήρα. Αυτό επίσης είναι σύμφωνο με διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, και 
επισημαίνουν την αναγκαιότητα χορήγησης της βανκομυκίνης μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, 
για τη πρόληψη του φαινόμενου αντίστασης στη βανκομυκίνη297

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της IDSA (2002), για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας της αρχικής εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας απαιτούνται 
τουλάχιστον 3-5 ημέρες. Η διάρκεια τόσο αυτής της θεραπείας, όσο και αυτών που θα 
ακολουθήσουν, εξαρτώνται από τον τύπο της λοίμωξης (π.χ. πνευμονία, βακτηριαιμία, 
πυρετός αγνώστου αιτιολογίας), καθώς επίσης και από το αν ο ασθενής είναι «χαμηλού» ή 
«υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη επιπλοκών. Η τροποποίηση της αντιμικροβιακής 
αγωγής πριν την συμπλήρωση 3 ημερών θεραπείας ενδείκνυται μόνο εάν υπάρχει επιδείνωση 
της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Στη μελέτη αυτή, η μέση διάρκεια νοσηλείας όλων των 
ασθενών ήταν 5 ημέρες, και ήταν διαφορετική ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου σε ασθενείς 
με πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη. Τη μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας είχαν οι 
ασθενείς με σάρκωμα και καρκίνο του πνεύμονα (μέση διάρκεια 6 ημέρες), ενώ την πιο μικρή 
οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού (μέση διάρκεια 4 ημέρες). Σε ασθενείς με δευτερογενή 
προφύλαξη με λενογραστίμη, η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3 ημέρες, και οι ασθενείς με 
καρκίνο κεφαλής/τραχήλου είχαν τη μεγαλύτερη μέση διάρκεια νοσηλείας (6 ημέρες). Τα 

.      
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αποτελέσματα διαφόρων μελετών, έδειξαν ότι οι θεραπείες για οξεία λευχαιμία προκαλούν 
ουδετεροπενία που ξεπερνά σε διάρκεια τις 2-3 εβδομάδες, ενώ οι θεραπείες για τους 
περισσότερους συμπαγείς όγκους έχουν ως αποτέλεσμα ουδετεροπενία βραχύτερης 
διάρκειας 298 . Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με λεμφώματα, μικροκυτταρικό καρκίνο 
πνεύμονα, διαφόρους τύπους σαρκώματος και καρκίνο όρχεων, στους οποίους η 
ουδετεροπενία που προκαλείται από τη ΧΜΘ είναι πάνω από 7 ημέρες299

Σε ποσοστό περίπου 40% και πλέον των επεισοδίων εμπύρετης ουδετεροπενίας δεν 
ανευρίσκεται εστία λοίμωξης, ενώ το υπόλοιπο κατατάσσεται στις κλινικά και μικροβιολογικά 
αποδεδειγμένες λοιμώξεις

. 

7,9 ,10. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι ασθενείς με gram-αρνητική 
βακτηριαιμία (ειδικά από Pseudomonas aeruginosa) και πνευμονία έχουν χειρότερη 
πρόγνωση σε σχέση με τους ασθενείς με λοίμωξη από gram-θετικά ή με ασθενείς που δεν 
έχουν μικροβιολογικά αποδεδειγμένη λοίμωξη300

74

. Παρότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
αλλαγή στο φάσμα των μικροοργανισμών που απομονώνονται στους ουδετεροπενικούς 
ασθενείς, με μείωση της συχνότητας των gram-αρνητικών και αύξηση των gram-θετικών, οι 
gram-αρνητικές λοιμώξεις είναι εκείνες που παρουσιάζουν υψηλή θνητότητα και μπορεί να 
οδηγήσουν τον ασθενή στο θάνατο σε λίγες ώρες από την εμφάνισή τους ,301. Για τον λόγο 
αυτό η κάλυψη των gram-αρνητικών μικροοργανισμών αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της 
εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας στους ουδετεροπενικούς ασθενείς302

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της χορήγησης λενογραστίμης που αναφέρθηκαν συχνότερα 
κατά τη διεξαγωγή κλινικών μελετών ήταν οι ίδιες για τους ασθενείς που έλαβαν 
λενογραστίμη με τους ασθενείς που έλαβαν placebo, παρά το γεγονός ότι η εκτίμηση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν υποκειμενική λόγω του αναδρομικού χαρακτήρα της μελέτης. 
Οι πλέον συχνά αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αλωπεκία, ναυτία, εμετός, 
πυρετός και κεφαλαλγία, ανάλογες με αυτές που παρατηρούνται σε ογκολογικούς ασθενείς 
που υποβάλλονται σε ΧΜΘ. Η συχνότητα εμφάνισης πόνου των οστών ήταν ελαφρώς 
υψηλότερη (κατά 10% υψηλότερη περίπου) όπως και η αντίδραση στο σημείο της ένεσης 
(κατά 5% υψηλότερη περίπου) σε ασθενείς που έλαβαν λενογραστίμη. Ο πόνος αυτός ήταν 
αντιμετωπίσιμος με απλά αναλγητικά από του στόματος, όπως η παρακεταμόλη, με ή χωρίς 
κωδεΐνη. Πιο δυνατά αναλγητικά σπάνια απαιτούνται. Στη μελέτη, μετά τη χορήγηση 
λενογραστίμης εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε 153/482 (31,7%) ασθενείς. Η πιο 
συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν ο πόνος στα οστά σε 148/482 (30,7%) ασθενείς. Επιπλέον, 
εμφανίστηκαν σε μικρά ποσοστά μυαλγία, πονοκέφαλος, δύσπνοια, και αντιδράσεις στο σημείο 
της ένεσης σε 38/482 (7,9%), 10/482 (2,1%), 7/482 (1,5%) και 3/482 (0,6%) ασθενείς, 
αντίστοιχα. Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίστηκαν 
μετά τη χορήγηση λενογραστίμης, το πιο συχνά χορηγούμενο αναλγητικό ήταν η 
παρακεταμόλη σε 124/148 (83,8%) των ασθενών. 

. Στη μελέτη, 
στις περιπτώσεις όπου η αιτία της λοίμωξης ήταν τεκμηριωμένη μικροβιολογικά 
απομονώθηκαν 6 μικροοργανισμοί, το 71,4% των οποίων αποτελούσαν οι gram-θετικοί 
μικροοργανισμοί, ενώ το 28,6% αποτελούσαν οι gram-αρνητικοί μικροοργανισμοί. Ο 
αιτιολογικός παράγοντας που βρέθηκε ήταν ένας από τα πιο κάτω: staphylococcus aureas,  
staphylococcus epidermitis, staphylococcus hominis, clostridium difficile (gram θετικά 
βακτήρια), pseudomonas aeruginosa και klebsiella pneumoniae (gram αρνητικά βακτήρια). 
Όπως επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφία, τα gram-θετικά βακτήρια αποτέλεσαν πιο 
συχνή αιτία λοίμωξης, σε σχέση με τα gram-αρνητικά βακτήρια. Ο ασθενής με λοίμωξη από 
pseudomonas aeruginosa, είχε μείωση της δόσης της χημειοθεραπείας και αύξηση στη 
προφυλακτική χορήγηση G-CSF από 5 ενέσεις σε 8, ενώ ο ασθενής με λοίμωξη από 
staphylococcus epidermitis δεν χρειάστηκε καμιά προσαρμογή στη προγραμματισμένη 
θεραπεία του.  

Η προφυλακτική χορήγηση παραγόντων αύξησης αποικιών κοκκιοκυττάρων συνίσταται 
σύμφωνα και με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες από τον EORTC (European 
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Organisation for Research and Treatment of Cancer), ASCO (American Society of 
Clinical Oncology)303 και NCCN (National Comprehensive Cancer Network) για τη μείωση 
των επιπλοκών της ουδετεροπενίας304. Οι Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες υποστηρίζονται 
και από πιο πρόσφατα αποτελέσματα μελετών. Σε μια μελέτη του Gounaris et al. (2008)305

264

 
οι ασθενείς με προφύλαξη με λενογραστίμη και σιπροφλοξασίνη, εμφάνισαν ποσοστό 
εμπύρετης ουδετεροπενίας 0,8, ενώ 7% χρειάστηκε προσαρμογή στο σχήμα της ΧΜΘ. 
Αντίθετα, όταν η προφύλαξη δεν ήταν επαρκής (συνήθως γιατί η προφύλαξη ξεκινούσε μετά 
την 5 μέρα), ο κίνδυνος εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας ήταν 15 και 36% των ασθενών 
χρειάστηκαν προσαρμογή στο σχήμα της ΧΜΘ. Επίσης, ο Gatzemeier et al.  σε μια 
τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, στην 
οποία σύγκρινε την προφυλακτική χορήγηση λενογραστίμης με placebo, βρήκε πως η ομάδα 
ασθενών με προφυλακτική χορήγηση λενογραστίμης είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να 
πετύχει ανάκαμψη των ουδετερόφιλων μέχρι τη μέρα 14 , και λιγότερες πιθανότητες να 
εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο λοίμωξης, αναβολής ή μείωσης δοσολογίας της ΧΜΘ. 
Στον πίνακα 50 απεικονίζονται περιληπτικά οι συνιστάμενες οδηγίες από το NCCN (2008), 
ASCO (2006) και EORTC (2006) για τη προφύλαξη με G-CSF.  
 

 
Πίνακας 50: Οδηγίες NCCN (2007), ASCO (2006) και EORTC (2006) για την πρωτογενή προφύλαξη με G-CSF306

 
 

Κίνδυνος 
ουδετεροπενίας 

NCCN (2007) ASCO (2006) EORTC (2006) 

> 20% Χρήση G-CSF ≥20% Χρήση G-CSF ≥20% Χρήση G-CSF ≥20% 
10-20% Εξέταση για G-SCF εάν ο 

κίνδυνος είναι 10-20% με 
παράγοντες κινδύνου 

Ενδείκνυται για <20% (υπόψιν οι 
παράγοντες κινδύνου) 

Εξέταση για G-SCF εάν ο 
κίνδυνος είναι 10-20% με 
παράγοντες κινδύνου 

< 10% Δεν ενδείκνυται για κίνδυνο 
<10% 

Δεν διευκρινίζεται Δεν ενδείκνυται για κίνδυνο 
<10% 

 
Για την αξιολόγηση της χορήγησης της λενογραστίμης στο Ογκολογικό Κέντρο σύμφωνα 

με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του EORTC (2006), οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν 
ανάλογα με τον κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία σε 3 κατηγορίες: χαμηλού κινδύνου 
(<10%), μέτριου κινδύνου (10-20%) και υψηλού κινδύνου (>20%). Από τους 367 ασθενείς με 
πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης, οι 72 (19,6%) ήταν στη κατηγορία χαμηλού κινδύνου, οι 
113 (30,8%) στην κατηγορία μέτριου κινδύνου και οι 182 (49,6%) ήταν στη κατηγορία υψηλού 
κινδύνου. Εμπύρετη ουδετεροπενία εμφανίστηκε σε 6/72 (8,3%), 7/113 (6,2%) και 17/182 
(9,3%) στην κατηγορία χαμηλού, μέτριου και υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα. Αν και τα 
μεγαλύτερα ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας εμφανίστηκαν στην κατηγορία υψηλού 
κινδύνου, παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά και στις κατηγορίες μέτριου και χαμηλού κινδύνου. 
Αναβολή χημειοθεραπείας λόγω ουδετεροπενίας για ≥7 μέρες  και μείωση της δόσης της 
χημειοθεραπείας ≥15%, εμφανίστηκε σε περισσό τερους ασθενείς στην κατηγορία χαμηλού 
κινδύνου σε 4/72 (5,6%) και σε 2/72 (2,8%), αντίστοιχα. Θάνατος λόγω εμπύρετης 
ουδετεροπενίας καταγράφηκε μόνο στην κατηγορία υψηλού κινδύνου σε 2/182 (1%). Τα πιο 
πάνω αποτελέσματα, ίσως να προκύπτουν μετά από λανθασμένη κατηγοριοποίηση των 
ασθενών, λόγω δεδομένων που παραλείπονταν από το ιστορικό των ασθενών κατά τη 
συλλογή των στοιχείων, και υποτιμήθηκε ο πραγματικός κίνδυνος για εμπύρετη 
ουδετεροπενία. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι προτιμότερο να υπερεκτιμάται ο κίνδυνος για 
εμπύρετη ουδετεροπενία, και να μειώνονται οι πιθανότητες ανάπτυξης εμπύρετης 
ουδετεροπενίας στους ασθενείς αυτούς, όπως και έγινε πιο πάνω, αφού όλοι οι ασθενείς που 
αξιολογήθηκαν έλαβαν πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη. Επομένως, οι 
Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι γενικές και δεν πρέπει να ακολουθούνται πιστά. Κάθε 
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Νοσοκομείο ίσως να πρέπει να προσαρμόζει τις Οδηγίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
ασθενών του και τον τρόπο λειτουργίας του, για την επίτευξη της καλύτερης αντιμετώπισης 
των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.     

Το κόστος των G-CSFs σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση του στην κλινική πράξη είχε 
ως αποτέλεσμα τη πραγματοποίηση διαφόρων μελετών οικονομικής ανάλυσης κατά την 
ανάπτυξη των Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη χορήγηση τους. Το κόστος που σχετίζεται με 
τη χορήγηση των CSFs δεν διαφέρει από το κόστος που σχετίζεται με την εμπύρετη 
ουδετεροπενία, αφού η αποτροπή ή η μείωση του βαθμού και της διάρκειας της εμπύρετης 
ουδετεροπενίας αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους που σχετίζεται με τη 
χορήγηση των G-CSFs. Οι G-CSFs έχουν γίνει αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού 
οικονομικών μελετών που συγκρίνουν διάφορες επιλογές θεραπείας με βάση το κόστος. 
Τέτοιες μελέτες περιπλέκονται από διάφορους παράγοντες συμπεριλαμβανομένου της 
διαφοράς στη διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και του κόστους που σχετίζεται με την 
εμπύρετη ουδετεροπενία στους ασθενείς που λαμβάνουν G-CSFs. Σύμφωνα και με άλλες 
μελέτες στη βιβλιογραφία, η πρωτογενής χορήγηση G-CSF σε ασθενείς «υψηλού κινδύνου» 
για εμφάνιση ουδετεροπενίας, αποτελεί την οικονομική πρακτική χορήγησης των G-CSFs σε 
ασθενείς με καρκίνο307. Παρόμοια, τα αποτελέσματα μιας οικονομικής μελέτης των Lyman 
και συνεργατών (2004)308

Από την ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζονται στον πίνακα 46, προέκυψε ότι οι 
ασθενείς με πρωτογενή χορήγηση λενογραστίμης, είχαν σημαντικά μεγαλύτερο μέσο ολικό 
κόστος σε σχέση με τους «χαμηλού κινδύνου» ασθενείς πριν και μετά τη δευτερογενή 
χορήγηση λενογραστίμης (1473,11€ Vs 1126,58€, Vs 1007,54€, p=0,00002). Αυτό είναι σε 
αντίθεση με τις μελέτες που αναφέρονται πιο πάνω, λόγω του ότι οι ασθενείς που έλαβαν 
πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη είναι ασθενείς «υψηλού κινδύνου» για εμφάνιση 
εμπύρετης ουδετεροπενίας, ενώ οι ασθενείς με δευτερογενή προφύλαξη «χαμηλού κινδύνου». 
Για να βρεθεί εάν η πρακτική της δευτερογενούς προφύλαξης με λενογραστίμη σε ασθενείς 
«χαμηλού κινδύνου» σχετίζεται με εξοικονόμηση κόστους που προέρχεται από τη μείωση της 
εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας πραγματοποιήθηκε ανάλυση κόστους-
αποτελεσματικότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε, η 
χορήγηση χημειοθεραπείας με προφύλαξη με λενογραστίμη παρουσιάζει υψηλότερη κλινική 
αποτελεσματικότητα από τη μη προφύλαξη, καθώς μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών στους 
οποίους χορηγήθηκε λενογραστίμη ολοκλήρωσε τη θεραπεία του χωρίς εμφάνιση  εμπύρετης 
ουδετεροπενίας. Επιπρόσθετα, η υψηλότερη αποτελεσματικότητα της προφύλαξης με 
λενογραστίμη επέφερε τη μείωση του συνολικού κόστους ανά ασθενή που θεραπεύτηκε. Έτσι, 
η προφύλαξη με λενογραστίμη εκτιμάται ως η κυρίαρχη επιλογή τόσο από πλευράς κλινικής 
αποτελεσματικότητας όσο και από πλευράς κόστους-αποτελεσματικότητας, οδηγώντας 
περισσότερους ασθενείς στην ολοκλήρωση της θεραπείας χωρίς εμφάνιση εμπύρετης 
ουδετεροπενίας απ’ ότι η και με μικρότερο κόστος ανά ασθενή που θεραπεύεται επιτυχώς. Η 
υψηλότερη κλινική αποτελεσματικότητα της προφύλαξης με G-CSF, καθώς και το χαμηλότερο 
κόστος ανά ασθενή που επιτυγχάνει τη μείωση της εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
είναι αμφισβητίσημη από ανάλογες διεθνείς μελέτες κόστους-αποτελεσματικότητας. Σε μια 
πρόσφατη ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας της πρωτογενούς προφύλαξης με 
πεγφιλγραστίμη σε σχέση με τη δευτερογενή προφύλαξη σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, 
βρέθηκε ότι είναι ισοδύναμη ή ανώτερη από άλλες υποστηρικτικές θεραπείες

 έδειξαν ότι το μέσο κόστος ανά ασθενή ανά κύκλο ΧΜΘ χωρίς 
χορήγηση G-CSF ήταν 3149 δολάρια, για δευτερογενή προφύλαξη 3148 δολάρια, ενώ για 
πρωτογενή προφύλαξη 2794 δολάρια. 

309. Αντίθετα, οι 
Timmer-Bonte και συνεργάτες (2006)310 σε μια τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ κλινική μελέτη 
σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα βρήκαν ότι, η προσθήκη G-CSF στην προφύλαξη με 
αντιβιοτικά σε ασθενείς «υψηλού κινδύνου» για εμπύρετη ουδετεροπενία δεν είχε ως 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση κόστους. 
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Η μελέτη αυτή αντιπροσωπεύει μια αναδρομική μελέτη, δηλαδή η συλλογή των δεδομένων 
για την ανάλυση και επεξεργασία έγινε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από το τέλος της 
θεραπείας των ασθενών. Αυτό το γεγονός, επιφέρει κάποιους περιορισμούς, που μπορεί να 
επηρεάζουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Πρώτα απ’ όλα, τα δεδομένα που καταγράφηκαν 
για τη μελέτη μαζεύτηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήταν σημειωμένες στους 
φακέλους με το ιατρικό ιστορικό των ασθενών, και έτσι η εγκυρότητα τους εξαρτάται από την 
επαρκή συμπλήρωση των φακέλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ίσως να υποτιμήθηκε ή να 
υπερεκτιμήθηκε η πραγματική εμφάνιση σοβαρής ή/και εμπύρετης ουδετεροπενίας, αλλά και 
άλλων στοιχείων. Δεύτερο, μπορεί να υποτιμήθηκε η ακριβής διάρκεια χορήγησης 
λενογραστίμης ή/και αντιβιοτικών, λόγω της μη συμμόρφωσης των ασθενών με τις 
υποδείξεις των γιατρών, ή της λήψης φαρμακευτικής αγωγής και εκτός του Ογκολογικού 
Κέντρου όταν υπήρχε ανάγκη, π.χ. λήψη αντιβίωσης από τα επείγοντα περιστατικά άλλου 
νοσοκομείου. Τρίτο, μπορεί να αγνοήθηκαν διαφορές στη θεραπεία των ασθενών και 
παράγοντες που επηρεάζουν το κίνδυνο για εμπύρετη ουδετεροπενία, τους οποίους οι γιατροί 
έλαβαν υπόψιν κατά τη επιλογή της χημειοθεραπείας και της χορήγησης αιμοποιητικών 
αυξητικών παραγόντων, και που επηρεάζουν τα αποτελέσματα και το συμπέρασμα της 
μελέτης. Τέταρτο, κατά την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας της χορήγησης 
λενογραστίμης δεν λαμβάνεται υπόψιν το έμμεσο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι 
ασθενείς, όπως για παράδειγμα τη μείωση της παραγωγικότητας λόγω της βραχυχρόνιας ή 
της μακροχρόνιας αναπηρίας που επιφέρει η εμπύρετη ουδετεροπενία και η χημειοθεραπεία 
γενικά, ή και το χρόνο που δαπανάται από τον ασθενή για τη διεξαγωγή των σχετικών με τη 
θεραπεία εξετάσεων. Τέλος, η μελέτη αυτή δεν δίνει στοιχεία που να συγκρίνουν την 
αποτελεσματικότητα λενογραστίμης με άλλα παρόμοια φάρμακα, όπως η φιλγραστίμη ή η 
πεγφιλγραστίμη, και δεν περιλαμβάνει ασθενείς οι οποίοι δεν έλαβαν G-CSF. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπερασματικά, από τη μελέτη αυτή προκύπτει ότι η λενογραστίμη αποτελεί υποψήφιο 

είδος G-CSF με ελκυστικά χαρακτηριστικά για χορήγηση σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με 
πυρετό. Τα ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας που εμφανίστηκαν αν και ήταν υψηλά 
παραμένουν μικρότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο σε πολλά 
κέντρα του εξωτερικού, όπως προκύπτει από τις μελέτες. O αριθμός επεισοδίων εμπύρετης 
ουδετεροπενίας ανά ασθενή όπως και η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο, μειώθηκε 
σημαντικά με την αύξηση της διάρκειας χορήγησης λενογραστίμης. Περιορισμό στη χορήγηση 
της αποτελούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες αυξήθηκαν με τη διάρκεια χορήγησης 
της λενογραστίμης. Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη εμπύρετης ουδετεροπενίας, 
ήταν το φύλο, η προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία και ο αριθμός συνοδών 
παθήσεων. Επομένως, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά την εκτίμηση του κινδύνου για 
ανάπτυξη εμπύρετης ουδετεροπενίας και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για μείωση 
της πιθανότητας εμφάνισης τοξικότητας. Η πρωτογενής προφύλαξη με λενογραστίμη οδήγησε 
σε μικρότερα ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας από αυτά που παρατηρήθηκαν την ίδια 
χρονική περίοδο σε πολλά κέντρα του εξωτερικού. Η δευτερογενής προφύλαξη με 
λενογραστίμη σε ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» εκτιμάται ως η κυρίαρχη επιλογή τόσο από 
πλευράς κλινικής αποτελεσματικότητας όσο και από πλευράς κόστους-αποτελεσματικότητας, 
οδηγώντας περισσότερους ασθενείς στην ολοκλήρωση της θεραπείας χωρίς εμφάνιση 
εμπύρετης ουδετεροπενίας απ’ ότι η μη προφύλαξη, και με μικρότερο κόστος ανά ασθενή που 
θεραπεύεται επιτυχώς. Η προφυλακτική χορήγηση παραγόντων αύξησης αποικιών 
κοκκιοκυττάρων συνίσταται σύμφωνα και με τις Διεθνείς Κατευθυντήριες Οδηγίες από τον 
EORTC, ASCO και NCCN για τη μείωση της εμφάνισης ουδετεροπενίας και των επιπλοκών 
της. Παρόλα αυτά, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι γενικές και δεν πρέπει να ακολουθούνται 
πιστά. Κάθε Νοσοκομείο ίσως πρέπει να προσαρμόζει τις Οδηγίες, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των ασθενών του και τον τρόπο λειτουργίας του, για την επίτευξη της 
καλύτερης αντιμετώπισης των ασθενών, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ουδετεροπενία που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία, είναι μια συχνή ανεπιθύμητη 
ενέργεια της θεραπείας κατά του καρκίνου, η οποία κάνει τους ασθενείς πιο ευπαθείς σε 
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λοιμώξεις απειλητικές για τη ζωή. Ο κίνδυνος για εμπύρετη ουδετεροπενία ποικίλει ανάλογα 
με το σχήμα της χημειοθεραπείας και διάφορα χαρακτηριστικά του ασθενούς, όπως η μεγάλη 
ηλικία ή σοβαρές συνοδές παθήσεις. Διάφορες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση 
αυξητικών παραγόντων των κοκκιοκυττάρων (G-CSFs) μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για 
εμπύρετη ουδετεροπενία. Η μείωση κινδύνου που αναφέρεται σε κλινικές μελέτες, κυμαίνεται 
από 8% μέχρι 37%, και η διακύμανση του ποσοστού αυτού αντικατοπτρίζει διαφορές στον 
κίνδυνο εμπύρετης ουδετεροπενίας που σχετίζεται με το σχήμα της χημειοθεραπείας. Το 
πρόβλημα που περιορίζει τη χορήγησή τους είναι το μεγάλο κόστος που έχουν. Επομένως, η 
τελική απόφαση για τη χορήγηση αυτών των φαρμάκων βασίζεται στις μελέτες 
αποτελεσματικότητας του φαρμάκου. 

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του πραγματικού ποσοστού εμφάνισης εμπύρετης 
ουδετεροπενίας σε ασθενείς με διάφορους συμπαγείς όγκους συμπεριλαμβανομένων και των 
λεμφωμάτων στους οποίους χορηγήθηκε αυξητικός παράγοντας αποικιών κοκκιοκυττάρων. 
Επιπρόσθετα μελετήθηκε ο συσχετισμός του ποσοστού εμφάνισης εμπύρετης ουδετεροπενίας 
με διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την εμφάνιση της. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας της δευτερογενούς χορήγησης 
αυξητικού παράγοντα στο Κέντρο. 

Σε μια αναδρομική μελέτη μελετήθηκαν 482 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν αυξητικό 
παράγοντα (λενογραστίμη) είτε ως πρωτογενή είτε ως δευτερογενή προφύλαξη. Η συλλογή 
των δεδομένων έγινε καταγράφοντας στοιχεία από τους φακέλους με το ιατρικό ιστορικό των 
ασθενών, από το λογισμικό πρόγραμμα Power Pro του φαρμακείου (ιστορικό φαρμάκων κάθε 
ασθενούς) και από το λογισμικό πρόγραμμα MOSAIQ του Κέντρου (αιματολογικές εξετάσεις 
των ασθενών).  

Μετά από πρωτογενή προφύλαξη με λενογραστίμη εμφανίστηκαν 38 εμπύρετα επεισόδια 
σε 30/367 (8,2%) ασθενείς, ενώ μετά από δευτερογενή προφύλαξη εμφανίστηκαν μόνο 5 
εμπύρετα επεισόδια σε 5/115 (4,3%) ασθενείς. Από τη στατιστική ανάλυση δεδομένων 
προκύπτει ότι σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση εμπύρετης 
ουδετεροπενίας ήταν το φύλο (p=0,015), η προηγούμενη ή ταυτόχρονη ακτινοθεραπεία 
(p=0,040) και ο αριθμός συνοδών παθήσεων (p=0,014). Με την αύξηση της διάρκειας 
χορήγησης λενογραστίμης μειώθηκε σημαντικά η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο (p=0,02), 
ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες  παρατηρήθηκαν σε 153/482 
(31,7%) ασθενείς (p=0,029). Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που εμφανίστηκε ήταν ο 
πόνος στα οστά σε 148/482 (30,7%) ασθενείς, παρόλα αυτά σε 124/148 (83,8%) ασθενείς 
θεραπεύτηκε με χορήγηση παρακεταμόλης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
κόστους-αποτελεσματικότητας η χορήγηση χημειοθεραπείας με δευτερογενή προφύλαξη με 
λενογραστίμη σε ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» παρουσιάζει υψηλότερη κλινική 
αποτελεσματικότητα από τη μη προφύλαξη, η οποία επέφερε τη μείωση του συνολικού 
κόστους ανά ασθενή που θεραπεύεται.  

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η λενογραστίμη αποτελεί υποψήφιο είδος G-CSF με 
ελκυστικά χαρακτηριστικά για χορήγηση σε ουδετεροπενικούς ασθενείς με πυρετό. Τα 
ποσοστά εμπύρετης ουδετεροπενίας που εμφανίστηκαν, αν και ήταν υψηλά, παραμένουν 
μικρότερα από αυτά που παρατηρήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο σε πολλά κέντρα του 
εξωτερικού. Η δευτερογενής προφύλαξη με λενογραστίμη σε ασθενείς «χαμηλού κινδύνου» 
εκτιμάται ως η κυρίαρχη επιλογή τόσο από πλευράς κλινικής αποτελεσματικότητας όσο και 
από πλευράς κόστους-αποτελεσματικότητας. 
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Chemotherapy-induced febrile neutropenia (FN) is a serious side effect of cancer 

treatment, commonly occurring during the initial cycles of cytotoxic therapy and 
increasing in frequency with both the depth and duration of neutropenia. The risk of 
developing FN appears to depend on a variety of factors, including tumor type, 
chemotherapy regimen and patient-related risk factors. Myeloid growth factors have 
been shown to reduce the incidence, duration, and severity of neutropenic events across 
a broad range of malignancies and regimens, often enabling the delivery of full 
chemotherapy dose intensity. A major limitation of the use of G-CSFs is the ability to 
predict which patients are at risk of developing neutropenic complications as 
administration is costly. 

The purpose of this study was to: (1) evaluate the real-world incidence of FN in 
patients with solid tumors, including lymphoma, after receiving lenograstim, (2) analyse 
factors that predict the occurrence of chemotherapy-induced myelosuppression, and (3) 
evaluate the cost-effectiveness of secondary prophylaxis with lenograstim.    

The study conducted in Bank of Cyprus Oncology Center at Nicosia. A total of 482 
patients who received G-CSF between February 2008 and January 2010 were identified 
and selected from the pharmacy records. Data were retrospectively obtained from the 
medical records and records with the blood cell accounts. Results were recorded and 
analyzed using a database system (SPSS).    

The incidence of FN after primary prophylaxis with lenograstim was 8,2% and after 
secondary prophylaxis was 4,3%. Analysis of the results showed that gender (p=0,015), 
prior or concurrent radiation (p=0,040) and comorbidities (p=0,014) were associated 
with the risk of severe and febrile neutropenia. The use of CSFs in patients with 
established FN reduces the amount of time spent in hospital (p=0,02), while side effects 
were increased (p=0,029). Bone pain was reported in 30,7% patients receiving 
lenograstim and was treated with paracetamol in 83,8% patients. Secondary prophylaxis 
with lenograstim improved health outcomes with a very limited cost.   

In this retrospective study lenograstim was shown to be effective in the prophylaxis 
of chemotherapy-induced neutropenia. Gender, prior or concurrent radiation and 
comorbidities were prognostic factors for neutropenia. Also, secondary prophylaxis in 
low risk patients was cost-effective at the current official price in Cyprus. 
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