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Ηράκλειο, 1997 
 

  

  

 Η ημερομηνία αιτήσεως για την έναρξη της εκπόνησης της διατριβής 

αυτής, με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κ. Μ. Καλμαντή, έγινε την 

22/10/1993. 

 Η έγκριση από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Σχολής 

έγινε την 21/1/1993 και ορίστηκαν ως υπόλοιπα μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής οι κκ : Χελιδόνης Ε., Καθηγητής και Τόσκα Α., 

αν. Καθηγήτρια. 

 Έκθεση προόδου για τη διατριβή κατατέθηκε την 16/5/1994. 

 Η αίτηση για σύσταση επταμελούς  εξεταστικής επιτροπής 

διδακτορικού έγινε στις 27/2/1997. 

 Η έγκριση από την επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη 

σύσταση επταμελούς  εξεταστικής επιτροπής έγινε την 22/3/1997 και από 

την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής Σχολής την 26/3/1997. 

 Ως μέλη της Επταμελούς επιτροπής ορίστηκαν οι κκ : Μ. Καλμαντή, 

Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Χελιδόνης Ε., Καθηγητής Ωτοριναρυγγολογίας, 

Τόσκα Α., αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας, Γ. Ηλιόπουλος, Καθηγητής 

Αιματολογίας, Γ. Δελίδης, Καθηγητής Παθολογοανατομίας, Σ. Σμπυράκης, 

Καθηγητής Παιδιατρικής και Μ. Τσιλιμπάρης, Λέκτορας Οφθαλμολογίας. 
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 (L. C. H. Langerhans Cell Histiocytosis) 

        

- 33ο Πανελ. Παιδιατρικό Συνέδριο, περ 123 ΑΑ, 1995, Λήμνος 

 

16) Ε. Λυδάκη, Ε. Δημητρίου, Θ. Παπάζογλου, W. Q. Liu, Μ. Καλμαντή 

Φωτοακτινοβόληση νεοπλασματικών κυττάρων με Laser παρουσία  

Μεροκυανίνη 540 : IN VITRO επίδραση στην επιβίωση των 



λευχαιμικών κυττάρων και φυσιολογικών αρχέγονων αιμοποιητικών 

προβαθμίδων. 

 

 - 7ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, σελ 240, Θεσσαλονίκη, 1995 

 

17) Ε. Λυδάκη, Ε. Δημητρίου, Θ. Παπάζογλου,Q. Liu, Μ. Καλμαντή 

 In vitro κάθαρση λευχαιμικών και άλλων νεοπλασματικών κυττάρων 

με μεροκυανίνη 540. Μελέτη της επιβίωσης φυσιολογικών 

αρχέγονων αιμοποιητικών προβαθμίδων. 

 

- 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, σελ. 35, περ 5, Αθήνα, 

1996 

 

18) Ε. Δημητρίου, Ε. Μπολωνάκη, Ε. Στειακάκη, Ε. Λυδάκη, Χ. Ματσούκα,  

Θ. Καλμαντής, Μ. Καλμαντή. 

Eπίδραση κυτοκινών σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα αίματος και 

μυελού παιδιών με νεοπλασίες. Ανάπτυξη  προγονικών κυττάρων 

ερυθράς σειράς σε σύστημα καλλιέργειας  ελεύθερου ορού. 
 

- 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, σελ 35., περ 6, Αθήνα, 

1996 

 

19) Ε. Δημητρίου, Ε. Στειακάκη, Ε. Μπολώνάκη, Ε. Λυδάκη, Χ. Ματσούκα,  

Θ. Καλμαντής, Μ. Καλμαντή. 

In vitro ανάπτυξη αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων αίματος 

ομφαλίου λώρου. Έκπτυξη με συνδυασμό κυττοκινών για χρήση σε 

μεταμόσχευση: πρόδρομα αποτελέσματα. 

 

- 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, σελ 36, περ 7, 1996 



 

20) Ε. Δημητρίου, Ε. Στειακάκη Ε. Μπολωνάκη, Χ. Ματσούκα, Θ. 

Καλμαντής, Ε. Λυδάκη, Μ. Καλμαντή. 

 In vitro αναπτυξη αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων αίματος   

ομφαλίου λώρου: πρόδρομα αποτελέσματα. 

 

 - 3η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης,σελ 25, 1996 

 

21) Χ. Γιαννακοπούλου, Ε. Δημητρίου, Ε. Λυδάκη, Μ. Μπιτσώρη, Ε. 

Στειακάκη, Ε. Μπολωνάκη, Μ. Καλμαντή 

In vitro και in vivo αναστολή  αιμοποίησης με πενικιλλίνη σε  νεογνό. 

 

α)- 3η Επιστημονική Συνάντηση Παιδιάτρων Ανατολικής Μακεδονίας & 

Θράκης, σελ 48, 1996 

β)- 34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, περ 247ΑΑ, Ρόδος, 1996 

 

22) Ε. Δημητρίου, Ε. Στειακάκη, Χ. Ματσούκα, Ε. Μπολωνάκη, Ε. Λυδάκη, 

Μ. Καλμαντή. 

Μελέτη αιμοποιητικών κυττάρων του αίματος του ομφαλίου λώρου in 

vitro; πιθανή χρησιμότητα και περιορισμοί στη μεταμόσχευση. 

 

- 34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, περ 84Α, Ρόδος, 1996 

 

23) Σ. Σάββας, Ε. Στειακάκη, Ε. Λυδάκη, Ε. Μπολωνάκη, Α. 

Καμπουράκης, Ε. Δημητρίου, Μ. Καλμαντή 

Συγκριτική αποτελεσματικότητα Ondansetron και Tropisetron στην 

αντιμετώπιση ναυτίας και εμέτων σε παιδιά με συμπαγείς όγκους και 

αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία. 



 

- 34ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, περ 246ΑΑ, Ρόδος, 1996 

 

24) Ε. Κουβίδη, Ε. Στειακάκη, Ε. Δημητρίου, Ε. Μπολωνάκη,  Ε. Λυδάκη, 

Χ. Περδικογιάννη,      Ε. Χατζηδάκη, Α. Καμπουράκης, Μ. Καλμαντή. 

Ουδετεροπενία στα παιδιά. Μελέτη αιμοποίησης-Κλινική πορεία-  

Θεραπεία. 

 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 203, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

25) Α. Καμπουράκης, Μ. Χρυσού, Ε. Στειακάκη, Ε. Μπολωνάκη, Ε. 

Λυδάκη,  

 Α. Κανιστάκης, Φ. Σιώτου, Κ. Περράκης, Μ. Καλμαντή.  

ANCA (+) Αγγειΐτιδα με κλινικές εκδηλώσεις σιδηροπενική αναιμία-  

αιματουρία. 
 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 208, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

26) Α. Ιωαννίδη, Ε. Στειακάκη, Μ. Ζερβού, Ι. Στειακάκης, Ε. Μπολωνάκη, 

E. Λυδάκη, Ε. Χατζηδάκη, Γ. Κωνσταντουδάκης, Α. Καμπουράκης, Μ. 

Καλμαντή. 

Θρομβοπενική πορφύρα στα παιδιά. 

 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 209, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

27) Ι. Στειακάκης, Γ. Κωνσταντουδάκης, Α. Καμπουράκης, Ε. Κουβίδη, Ε. 

Στειακάκη, Ε. Χατζηδάκη, Α. Ιωαννίδη, Ε. Μπολωνάκη, Ε. Λυδάκη, Ε. 

Κόκορη, Μ. Καλμαντή  

Λεμφαδενοπάθειες στα παιδιά. 



 
 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 214, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

28) Ε. Χατζηδάκη, Ε. Μπολωνάκη, Α. Ιωαννίδη, Μ. Ζερβού, Ε. Στειακάκη, 

Ε. Λυδάκη, Ε. Κόκορη, Α. Καμπουράκης, Μ. Καλμαντή. 

Όγκοι εγκεφάλου στον παιδικό πληθυσμό της Κρήτης. 

 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 214, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

29) Α. Καμπουράκης, Σ. Σάββας, Ε. Στειακάκη, Μ. Ζερβού, Ε. Λυδάκη, Ε. 

Μπολωνάκη, Κ. Στεφανάκη, Μ. Καλμαντή. 

 Σύνδρομο, υπέρ-IgM με πολυκλωνική λεμφική υπερπλασία. 

 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 209, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

30) Σ. Σάββας, Ε. Στειακάκη, Ε. Κουβίδη, Ε. Λυδάκη, Ε. Μπολωνάκη, Ε. 

Δημητρίου, Ε. Χατζηδάκη, Α. Καμπουράκης, Μ. Καλμαντή. 

Αποτελεσματικότητα Ondansetron και Tropisetron στην  

αντιμετώπιση ναυτίας και εμέτων σε παιδιά με συμπαγείς όγκους και 

αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία. 

 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 206, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

31) Ε. Δημητρίου, Χ. Ματσούκα, Ε. Χατζηδάκη, Ε. Στειακάκη, Ε. 

Μπολωνάκη, Ε. Λυδάκη, Χ. Περδικογιάννη, Αντ. Μακρυγιαννάκης, Ε. 

Κουμαντάκης, Μ. Καλμαντή. 

In vitro ανάπτυξη και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά 

αιμοποιητικών κυττάρων ομφάλιου λώρου. 



 

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 206, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

32) Ε. Δημητρίου, Ε. Στειακάκη, Χ. Ματσούκα, Ε. Χατζηδάκη, Ε. 

Μπολωνάκη, Ε. Λυδάκη, Β. Δανηλάτου, Αντ. Μακρυγιαννάκης, Ε. 

Κουμαντάκης, Μ. Καλμαντή. 

Η απομόνωση CD34+ κυττάρων ομφάλιου λώρου και η ex vivo 

έκπτυξη τους αποδίδει ικανό αριθμό αιμοποιητικών κυττάρων για 

μεταμόσχευση. 

   

- 8ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, σελ 207, Αγ. Νικόλαος, 1996 

 

33) Ε. Στειακάκη, Ε. Λυδάκη, Σ. Σάββας, Ε. Κουβίδη, Ε. Μπολωνάκη, Ε. 

Δημητρίου, Μ. Καλμαντή. 

Αποτελεσματικότητα Ondansetron και Tropisetron στην  

αντιμετώπιση ναυτίας και εμέτων σε παιδιά με συμπαγείς όγκους  

και αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία. 

 

- Αιματολογικό Διήμερο, σελ 115, Ιωάννινα, 1996 

 

34) Ε. Δημητρίου, Ε. Στειακάκη, Χ. Ματσούκα, Ε. Χατζηδάκη, Ε. 

Μπολωνάκη, Ε. Λυδάκη, Β. Δανηλάτου, Αντ. Μακρυγιαννάκης, Ε. 

Κουμαντάκης, Μ. Καλμαντή. 

In vitro έκπτυξη CD34+ κυττάρων ομφάλιου λώρου και δυνατότητα 

χρησιμοποίησης τους σε μεταμόσχευση. 

 

 - Αιματολογικό Διήμερο, σελ 8, Ιωάννινα, 1996 

     



35) Ε. Δημητρίου, Χ. Ματσούκα, Ε. Χατζηδάκη, Ε. Μπολωνάκη, Ε. 

Λυδάκη, Χ. Περδικογιάννη, Αντ. Μακρυγιαννάκης, Ε. Κουμαντάκης, Μ. 

Καλμαντή. 

 Aνοσοφαινοτυπική μελέτη αιμοποιητικών κυττάρων ομφάλιου 

λώρου και ex vivo έκπτυξη τους με την προσθήκη κυτοκινών. 

 

 - Αιματολογικό Διήμερο, σελ 3, Ιωάννινα, 1996 

 

36) Å. ËõäÜêç, Ð. Öáíôïýëç, Å. Âñá÷õÜêç, Å. ÁúëáìÜêç, Å. ÐáðáúùÜííïõ, 

Å. ÊáíôéäÜêç.     

MåëÝôç áéìïäïôéêïý ðëçèõóìïý ôçò ÊñÞôçò êáé áéôßåò áðïêëåéóìïý 

áðü  áéìïäïóßá. 

 

- 8ï ÐáãêñÞôéï Éáôñéêü ÓõíÝäñéï, óåë 108, ¢ãéïò Íéêüëáïò, 1996 

 

37) Ð. Öáíôïýëç, Å. ËõäÜêç, Å. ÊáíôéäÜêç. 

Áíß÷íåõóç áíôéåñõèñïêõôôáñéêþí áíôéóùìÜôùí óå åãêýïõò ÷ùñßò íá 

ðñïçãçèåß ìåôÜããéóç. 

 

- 8ï ÐáãêñÞôéï Éáôñéêü ÓõíÝäñéï, óåë 262, ¢ãéïò Íéêüëáïò, 1996 

 

 

 

 

B)  ÎÅÍÁ ÓÕÍÅÄÑÉÁ 



 

1) M. Kalmanti, E. Lydaki, A. Kambourakis, H. Dimitriou, E. Stiakaki, E. 

Daouti. 

 G-CSF administration in children with malignancies. 

 

- 4th Int. Cong. on Anticancer Chemotherapy, 191, p: 214 , 1993, Paris. 

  

2) E. Lydaki, Th. Papazoglou, H. Dimitriou, M. Kalmanti. 

Photoirradiation of peripheral leukemic blood cells of children by 

Laser light: in vitro effect on cell viability. Preliminary results. 

 

 - 1st. South European Medical Laser Congress, Santorini, 1993 Greece 

 

3) E. Lydaki, Th. Papazoglou, H. Dimitriou, M. Kalmanti  

Merocyanine 540 (Mc540) mediated photoirradiation of leukemic 

cells. In vitro influence on cell survival. 

     

- XVI Int Cancer Congress, 1994, N. Delhi 

 

4) E. Lydaki, Th. Papazoglou, H. Dimitriou, M. Kalmanti. 

Merocyanine 540 photoirradiation for purging of malignant cells from  

childhood malignancies. 

 

- XXVI Meeting of the Int. Soc. of Pediatric Oncology, 69, p 52, 1994, Paris 

 

5) M. Kalmanti, P. Kanavaros, A. Sakalidou, M. Tzardi, Th. Kalmanti, E. 

Lydaki, E. Kazlaris, G. Delidis 

Expression of the Epstein-Barr virus encoded Latent Membrane 

Protein in Hodgkin’s Disease occuring in childhood. 



 

a)  - SIOP 15th Meeting, France  

Med Ped Oncol. (21) 579, p: 98, 1993, France 

b) - 16th Int. Cancer Congress, 1994, N. Delhi 

 

6) I. Bolonaki, I. Panagiotidis, G. Delides, A. Sakalidou, E. Lydaki, P. 

Kanavaros, E. Stiakaki, M. Kalmanti. 

 Comparative morphometric analysis of positive and negative to  ΕBV 

Hodgkin lymphomas. 

 

 - XVI Int Cancer Congress 1994, N. Delhi. 

 

7) E. Lydaki, E. Bolonaki, E. Stiakaki, H. Dimitriou, A. Kambourakis, Th.  

Kalmantis, M. Kalmanti. 

Efficacy of recombinant human Granulocyte Colony-Stimulating   

Factor and recombinant human Granulocyte Macrophage Colony-  

Stimulating Factor in neutropenic children with malignancies. 

 

 a) - XXI Int Congress of Pediatrics : 136, 1995, Egypt. 

 Β) - 37th Annual Meeting of the Am Soc of Hem, 1995, Seattle 

   Blood suppl 86: 699a, 2785, 1995 

 

 

 8) I. Bolonaki, E. Lydaki, E. Stiakaki, H. Dimitriou, A. Kambourakis, Th. 

Kalmanti, M. Kalmanti 

 The effect of recombinant human erythropoietin in the anemia of   

children with malignancy. 

. 

- XXI Int Congress of Pediatrics: 139, 1995, Egypt. 



 

9) E. Stiakaki, I. Bolonaki, E. Lydaki, A. Kambourakis, M. Kalmanti. 

Langerhans cell histiocytosis. 

 

- XXI Int Congress of Pediatrics : 140, 1995, Egypt. 

 

10) I. Bolonaki, E. Lydaki, E. Stiakaki, A. Kambourakis, P. Soukakos, G. 

Delides, M. Kalmanti. 

Chondrosarcoma of humerus. 

 

- XXI Int Congress of Pediatrics : 141, 1995, Egypt.  

 

11) H. Dimitriou, I. Bolonaki, H. Matsouka, E. Siakaki, E. Lydaki, Th. 

Kalmantis,  

M. KALMANTI. 

Ex vivo expansion of cord blood-derived progenitor cells. Potential 

utility and potential limitations in transplantation. 

 

a) - 26th Congress of the Intern Society of Haematology, Singapore 

Intern J Haematol. (64), suppl. 1: S102 abs. 390, 1996 

b) - XXVIIIth SIOP Meeting, Paris  

Med Ped Onc, (27) 295 : P-34, 1996 

 

12) M. Kalmanti, Ch. Giannakopoulou, E. Bolonaki, M. Bitsori, H. Dimitriou, 

E. Stiakaki, E. Lydaki, Th. Kalmantis. 

Erythropoietin administration (EPO) to premature infants for the 

treatment of their anemia. 

 

- 26th Congress of the Intern Society of Haematology, 1996. Singapore.  



 Intern J Haematol. (64), suppl. 1: S22 abs. 77, 1996 

 

13) E. Stiakaki, Ch. Giannakopoulou, E. Kouvidi, I. Bolonaki, E. Lydaki, M. 

Kalmanti. 

Congenital systemic LCH. Report of two cases. 

 

- Histiocyte Society, Twelfth Annual Meeting : 8, 1996, Vienna,   

    

14) E. Lydaki, H. Dimitriou, Th. Papazoglou, W.Q. Liu, M. Kalmanti. 

Merocyanine 540 mediated photolysis of normal bone marrow, 

committed hemopoietic progenitors and neoplastic cells. 

Implications for bone marrow purging. 

 

a) - 26th Congress of the International Society of Haematology, Singapore 

Inter J Haematol (64) suppl 1, S103, 391, 1996, 

b) - Blood suppl, November, 1997 

 

15) H. Dimitriou, I. H. Matsouka , E. Siakaki, Bolonaki, E. Lydaki, Th. 

Kalmantis,  M. Kalmanti. 

Immunophenotypic analysis of umbilical cord blood. In vitro  

expansion of CD34+ enriched fraction. A potential source of 

transplantable hematopoietic stem cells. 

 

- Blood Suppl, November, 1997 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΑΡΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ / 

ABBREVIATIONS 

ΜΜΟ :   Μεταμόσχευση μυελού των οστών 

4-HC  :   4-hydroperoxycyclophosphamide 

ΟΛΛ  :    Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 

ΟΜΛ :    Οξεία μυελογενής λευχαιμία 

Ph (+) :    Philadelphia (+) 

DNA  :    Deoxyribonucleic acid 

RNA  :    Ribonucleic acid 

MDR :    Multidrug resistance 

ΧΒΣ  :    Χιλιόγραμμο βάρους σώματος 



ΦΔΘ :    Φωτοδυναμική θεραπεία 

HP    :     Hematoporphyrin 

Mc 540 :     Merocyanine 540 

CFU-GEMM : Colony forming unit-granulocyte/ Erythroid/ Megakaryocytes/ 

       macrophage 

CFU-GM  :    Colony forming unit-granulocyte/ macrophage 

CFU-E     :    Colony forming unit-Erythroid 

BFU-E     :     Burst forming unit-Erythroid 

CFU-S12   :     Day 12 spleen colocy forming unit (mice) 

a-MeM    :     a-medium 

FCS        :     Fetal calf serum 

BSA        :     Bovine serum albumin 

EPO        :     Erythropoietin 

GM-CSF  :     Granulocyte/ macrophage-colony forming unit 

G-CSF    :     Granulocyte-colony forming unit 

IL3         :     Interleukin 3 

Α.Λ.       :     Ανθρώπινη λευκωματίνη      

 

EIΣΑΓΩΓΗ 

 Ο καθαρισμός (purging) του μυελικού μοσχεύματος πριν την 

επαναχορήγηση του στον άρρωστο, κατά την αυτόλογη ΜΜΟ σε 

αρρώστους με αιματολογικές κακοήθειες, ή συμπαγείς όγκους, βελτιώνει 

την επιβίωση τους. Το πρόβλημα με τις σημερινές μεθόδους κάθαρσης 

είναι ότι είτε δεν παρουσιάζουν μεγάλη ειδικότητα, είτε ότι προκαλούν 



μεγάλη καταστροφή στα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα, με 

αποτέλεσμα την καθυστέρηση, ή αποτυχία στην αποκατάσταση της 

αιμοποίησης του αρρώστου μετά την ΜΜΟ. Η φωτοδυναμική θεραπεία (η 

κυτταρική καταστροφή δηλαδή, μέσω μιας φωτοευαίσθητης χρωστικής η 

οποία ενεργοποιείται από φως) μελετάται σαν μέθοδος κάθαρσης τα 

τελευταία δέκα χρόνια, αλλά μόνο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε η 

ακτινοβολία Laser για τη μέθοδο αυτή. Με την ακτινοβολία Laser η 

μέθοδος αποκτά μεγαλύτερη ειδικότητα για τα νεοπλασματικά κύτταρα και 

δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μηχανημάτων, με τη χρήση 

οπτικών ινών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 

κάθαρση του μυελικού μοσχεύματος κάτω από άσηπτες συνθήκες. 

 Για το λόγο αυτό, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η 

ακτινοβολία Laser σαν πηγή φωτός για την ΦΔΘ. Η Μεροκυανίνη 540, η 

οποία έχει  μελετηθεί από τους περισσότερους ερευνητές στο παρελθόν 

για το σκοπό αυτό,  χρησιμοποιήθηκε σαν φωτοευαισθητοποιητής 

Διερευνήθηκε η επίδραση της ΦΔΘ σε λευχαιμικά κύτταρα μυελού από 

παιδιά με οξείες λευχαιμίες και από έτοιμες λευχαιμικές σειρές και σε 

φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα από παιδιά που πάσχουν από ΟΛΛ και 

βρίσκονται σε φάση ύφεσης καθώς και αντίστοιχης ηλικίας και φύλου 

φυσιολογικούς μάρτυρες. 



 Στα πλαίσια της ανεύρεσης κυτταροπροστατευτικών ουσιών για τα 

φυσιολογικά αιμοποιτικά κύτταρα, μελετήθηκε επίσης η επίδραση της 

ανθρώπινης λευκωματίνης σε διάφορα είδη κυττάρων. 

 Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της Παιδιατρικής 

κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας του Περιφεριακού Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το τμήμα Laser και 

Εφαρμογών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Διευθυωτής κ. 

Κ. Φωτάκης). 

 Πολλοί συνεργάτες βοήθησαν για την ολοκλήρωση της και θα ήθελα 

να τους ευχαριστήσω ειλικρινά : Τον κ. Θοδωρή Παπάζογλου , φυσικό, για 

την καθοδήγηση του σε ότι αφορά τα Lasers και τον WQ. Liu, φυσικό, για 

την συνέπεια και εφευρετικότητα του σε ότι αφορά το στάδιο της 

φωτοακτινοβόλησης. Την κ. Ελένη Δημητρίου, Λέκτορα και επιστημονική 

υπεύθυνη του εργαστηρίου Ιστικών καλλιεργειών της Παιδιατρικής κλινικής 

Αιματολογίας Ογκολογίας, για την καθοδήγηση και συμπαράσταση της σε 

όλη τη διάρκεια της μελέτης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κ. Παγκαλάκη 

Αικατερίνη, παρασκευάστρια, για την συνεπή και φιλότιμη βοήθεια της και 

την Ειρήνη Μπολωνάκη, Παιδοαιματολόγο, για την μεγάλη ηθική 

συμπαράσταση που μου προσέφερε σε όλο το διάστημα της διατριβής. 

 Για πολλούς λόγους θα ευχαριστήσω την Καθηγήτρια Παιδιατρικής  

και Διευθύντρια της Παιδιατρικής κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας, κ.  

Μαρία Καλμαντή, η οποία με οξυδέρκεια και υπομονή σχεδίασε και 



κατεύθηνε την υλοποίηση αυτής της μελέτης. Η ηθική και υλική υποστήριξη 

που μου παρείχε καθώς και οι ανεκτίμητες συμβουλές της στα 

προβλήματα που παρουσιάζονταν, συνέβαλαν καθοριστικά για την 

ολοκλήρωση της. Την ευχαριστώ ακόμη για το ενδιαφέρον, την 

υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε σε όλη τη διάρκεια της 

θητείας μου στην Παιδιατρική  κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας του 

Περιφεριακού Παν/κού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

 Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αδερφό μου Χαράλαμπο 

Λυδάκη, Παθολόγο, για τη βοήθεια του στην στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και για κάποιες δύσκολες και συνάμα αξέχαστες ώρες 

στον υπολογιστή και τον σύζυγο μου Στέλιο Χατζάκη, για την αμέριστη 

υπομονή και συμπαράσταση του στις απογοητεύσεις που συχνά 

προέκυπταν κατά την διάρκεια του πειραματικού μέρους. 

 Ολοκληρώνοντας, νιώθω την ανάγκη να αφιερώσω δυό λόγια για τα 

παιδιά που συμμετείχαν στην μελέτη αυτή, καθώς και για όλα τα παιδιά 

που ξαφνικά “τραβιούνται από τον μαγικό κόσμο της παιδικής αθωότητας 

και μπαίνουν στο σκοτεινό δρόμο που λέγεται “ θεραπεία του καρκίνου”. 

Τα παιδιά αυτά, τα περιμένουν χρόνια γεμάτα αιχμές για τις τρυφερές 

ψυχές τους, αλλά πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία τελικά είναι ότι 

σήμερα υπάρχει Ελπίδα γι’ αυτά. Η αναζήτηση της Ελπίδας για τη ζωή 

που κινδυνεύει και κατά προέκταση για έναν κόσμο που παρακμάζει, όπου 

τα ουσιώδη γίνονται ασήμαντα και τα ασήμαντα καθημερινότητα, αποτελεί 



υπαρξιακή αναζήτηση για πολλούς από εμάς που δουλεύουμε με τα 

παιδιά αυτά. Ευχαρίστώ τους μικρούς ασθενείς που συνέβαλαν στη μελέτη 

αυτή και ελπίζω τα αποτελέσματα της να αποτελέσουν μια ελάχιστη 

συμβολή στο να χάνονται λιγότερα παιδιά στη μάχη με τον καρκίνο 

μελλοντικά.  

 

 

 

 

 

 

      ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

1. ΚΑΘΑΡΣΗ ΜΥΕΛΟΥ 

---------------------------------------------------------- 

 



 Η χορήγηση των πολύ εντατικών σχημάτων προετοιμασίας 

(conditioning) κατά την ΜΜΟ προκαλεί τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή 

των υπολειμματικών νεοπλασματικών κυττάρων in vivo (1), αλλά εξαλείφει 

ταυτόχρονα τον αιμοποιητικό ιστό των αρρώστων. Η επανέγχυση μυελικού 

μοσχεύματος (αυτόλογη ή αλλογενής), γίνεται με σκοπό την 

αποκατάσταση της αιμοποίησης των ασθενών. 

 Παρόλο το ότι η αλλογενής ΜΜΟ παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα 

έναντι της αυτόλογης, όπως είναι η “ δράση του μοσχεύματος εναντίον της  

λευχαιμίας” (Graft versus Leukemia effect, GVL) (2), η σημαντική 

τοξικότητα που την συνοδεύει, όπως ιογενείς λοιμώξεις (3), βλάβη 

οργάνων (4), οξεία, ή χρόνια νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (5) έχει σαν 

αποτέλεσμα θνητότητα σε ποσοστό 40-45% και καθιστά την μέθοδο αυτή 

επικίνδυνη για θεραπεία ασθενών μεγάλης ηλικίας. Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα όμως για την αλλογενή ΜΜΟ είναι ότι μόνο το 1/3 των 

υποψήφιων ασθενών έχουν ιστοσυμβατό δότη. 

 Η αυτόλογη ΜΜΟ είναι γενικά μια καλά ανεκτή θεραπευτική 

προσέγγιση ακόμη και από ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας (6). Υψηλές 

δόσεις θεραπείας με αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών η 

περιφερικού αίματος έχει γίνει σήμερα συνήθης θεραπεία για ασθενείς με 

ανθεκτικές, ή υψηλού κινδύνου αιματολογικές κακοήθειες, όπως είναι 

κυρίως οι οξείες λευχαιμίες (7, 8), τα όχι Hodkgins’ λεμφώματα (9- 11), η  

νόσος του Hodkgins (12, 13), η χρόνια μυελογενής λευχαιμία (14) και για 



ασθενείς με μεταστατικούς συμπαγείς όγκους, όπως κυρίως είναι το 

νευροβλάστωμα (15, 16) και ο καρκίνος του μαστού (17, 18).  

 Τα ποσοστά όμως υποτροπής της νόσου μετά από αυτόλογη ΜΜΟ 

ξεπερνούν αυτά που αναφέρονται μετά από HLA-συμβατή αλλογενή ΜΜΟ 

(19). Σήμερα θεωρείται ότι αυτό κατά ένα μέρος οφείλεται στην παρουσία 

υπολειμματικών νεοπλασματικών κυττάρων (occult) στο μυελό των 

ασθενών οι οποίοι θεωρούνται "ελεύθεροι νόσου" (σε ύφεση) (20-23), τα 

οποία συλλέγονται, εγχύονται στον άρρωστο κατά την επανέγχυση του 

αυτομοσχεύματος και  αναπτύσσουν εκ νέου νεοπλασματικό κλώνο. Για το 

λόγο αυτό αναπτύχθηκαν τεχνικές, οι οποίες έχουν στόχο την ex vivo 

απομάκρυνση, ή καταστροφή των νεοπλασματικών αυτών κυττάρων 

("κάθαρση", purging). 

 Ποικίλες μέθοδοι κάθαρσης μυελού των οστών ξεκίνησαν από τις 

αρχές της δεκαετίας του 70'. Από τις πρώτες που αναπτύχθηκαν ήταν οι 

"φυσικές". Αυτές βασίστηκαν στις διαφορές μεταξύ νεοπλασματικών και 

φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων οι οποίες αφορούν διάφορα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, όπως η οσμωτική αντίσταση, το 

μέγεθος, η πυκνότητα τους και άλλα (24-26). Σήμερα χρησιμοποιούνται 

μόνο σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους κάθαρσης (16). 

 Η ανακάλυψη της τεχνικής για την παραγωγή Μ.Α., τα οποία 

στρέφονται εναντίον επιφανειακών αντιγόνων των καρκινικών κυττάρων, 

οδήγησε στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου (27, 28). Η θεραπευτική αξία 



τους στα πλαίσια της απομάκρυνσης καρκινικών κυττάρων απο τα μυελικά 

μοσχεύματα αναγνωρίστηκε γρήγορα και οι  πρώτες έρευνες 

δημοσιεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 80' (29-31) (ανοσολογικές 

μέθοδοι κάθαρσης). 

  Ταυτόχρονα, άρχισαν να δημοσιεύονται μελέτες που αφορούσαν την 

κάθαρση μυελού με την χρήση φαρμακευτικών ουσιών όπως 4-

hydroperoxy-cyclophosphamide, mafosphamide, και άλλες (32-34). Αυτές 

οι μέθοδοι στηρίχτηκαν στην διαφορετική ευαισθησία που παρουσιάζουν 

τα φυσιολογικά σε σύγκριση με τα νεοπλασματικά  κύτταρα στους 

παράγοντες αυτούς. 

 Τα τελευταία χρόνια οι κυτταρικές καλλιέργειες μακράς διαρκείας 

χρησιμοποιούνται για την κάθαρση μυελού αρρώστων με χρόνια 

μυελογενή λευχαιμία (35). Επίσης, επιλεκτική συλλογή των προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων (CD 34+) είναι μια νέα σχετικά μέθοδος η οποία 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μόνη της, ή σε συνδυασμό με άλλες 

μεθόδους, για την κάθαρση μυελού από υπολειμματικά κακοήθη κύτταρα 

(11, 36). 

 Η χρήση φωτοδυναμικής θεραπειας βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό 

επίπεδο. Η διέγερση ορισμένων φωτοευαίσθητων ουσιών όπως η 

Μεροκυανίνη 540, τα παράγωγα της αιματοπορφυρίνης και τα παράγωγα 

των βενζοπορφυρινών (37-39) από ειδικού μήκους κύματος ακτινοβολία, 



προκαλεί μεγαλύτερη καταστροφή στα καρκινικά σε σύγκριση με τα 

φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα. 

 Τέλος, η κάθαρση μυελού  από τα Τ -λεμφοκύτταρα, κυρίως με την 

χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (40), αλλά και με άλλες μεθόδους (41, 

42), αποτέλεσε στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας αντικείμενο 

μεγάλου ενδιαφέροντος γιατί άνοιξε νέο πεδίο στις αλλογενείς 

μεταμοσχεύσεις. Η  απομάκρυνση των Τ-λεμφοκυττάρων από τα αλλογενή 

μοσχεύματα, έκανε δυνατή την ΜΜΟ από όχι απόλυτα συμβατούς δότες 

(43), αλλά αύξησε σημαντικά την πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος 

(44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 

2. 1  ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

 Οι μέθοδοι αυτές δεν παρουσιάζουν μεγάλη ειδικότητα για τα 

νεοπλασματικά κύτταρα με αποτέλεσμα σήμερα να εφαρμόζονται μόνο σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους κάθαρσης (16). Ο διαχωρισμός των 

φυσιολογικών από τα νεοπλασματικά κύτταρα γίνεται με βάση τις 

διαφορετικές ιδιότητες που παρουσιάζουν αυτά, με τη χρήση ειδικών 

διηθητικών φίλτρων, ή άλλων τεχνικών (24-26, 45). 

 

 

2. 2  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (ΧΗΜΙΚΕΣ) 

 

 Oι φαρμακολογικές μέθοδοι κάθαρσης στηρίζονται στη διαφορετική 

ευαισθησία που παρουσιάζουν τα νεοπλασματικά κύτταρα έναντι των 

φυσιολογικών σε ορισμένα φάρμακα (ή χημικές ουσίες). Η χορήγηση όμως 

in vivo των φαρμάκων αυτών σε πολύ μεγάλες δόσεις, είναι αδύνατη γιατί 



εμφανίζεται μεγάλη τοξικότητα και σε άλλους ιστούς εκτός από τον 

αιμοποιητικό. Η ex vivo λοιπόν επώαση του μυελικού μοσχεύματος με 

πολύ μεγάλες δόσεις από ένα φάρμακο, θανατώνει τα καρκινικά κύτταρα 

σε μεγαλύτερο βαθμό, από αυτόν που προκαλείται in vivo, στις 

επιτρεπόμενες δόσεις που χορηγείται.. Παρόλα αυτά όμως, επιτρέπει την 

επιβίωση ικανού, για τη μετέπειτα αιματολογική αποκατάσταση, αριθμού 

προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων. Παρόλο που ο ακριβής αριθμός των 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (CD34+) τα οποία πρέπει να 

εγχυθούν στον άρρωστο δεν είναι γνωστός, σήμερα γνωρίζουμε ότι 

ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερα από 5 Χ106 CD34+ κύτταρα/ 

ΚΒΣ , έχουν γρήγορη αιματολογική αποκατάσταση (11,46,47). Φάρμακα 

τα οποία είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν άμεση τοξική δράση στα 

αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, όπως είναι η βουσουλφάνη και οι 

νιτροζουρίες, είναι ακατάλληλα για ex vivo μεθόδους κάθαρσης. Πλέον 

κατάλληλα για κάθαρση φάρμακα είναι τα "μη ειδικά του κύκλου", έτσι 

ώστε να απαιτείται μικρός χρόνος έκθεσης στο φάρμακο για την επίτευξη 

μέγιστης τοξικότητας στα νεοπλασματικά κύτταρα (67). 

 Έτσι, για να χρησιμοποιηθεί μια ουσία στην κάθαρση μυελού των 

οστών κατά την αυτόλογη ΜΜΟ θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) υψηλή εκλεκτικότητα για τα καρκινικά κύτταρα, β) ελάχιστη τοξικότητα 

για τα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα, γ) απουσία μεταλλαξιογόνων 

ιδιοτήτων, δ) εύκολη κλινική εφαρμογή και ε) αποτελεσματικότητα έναντι 



των νεοπλασματικών κυττάρων τα οποία έχουν αποχτήσει αντοχή στα 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα. 

 Σε προκλινικό επίπεδο πολλές φαρμακευτικές ουσίες έχουν 

μελετηθεί όπως: 4-Hydroperoxycyclophosphamide (4-HC) (17, 33, 48), 

mafosfamide (ASTA-Z) (7, 49-51), βινκριστίνη (52), ετοποσίδη (53, 54) 

κορτικοειδή (52, 55), αλκυλ-λυσοφωσφολιπίδια (56), Guanine arabinoside 

(57), simvastatin (58) και διάφορες φωτοευαίσθητες χρωστικές, όπως, 

Μεροκυανίνη 540 (59-62). 

 Σε κλινικό επίπεδο όμως, δύο μόνο ενεργοποιημένα παράγωγα της 

κυκλοφωσφαμίδης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως: Η 4-HC (4-υδροπερόξυ-

κυκλοφωσφαμίδη) (32) και η mafosfamide (σουλφοεθύλ-θειο-

κυκλοφωσφαμίδη) (34), η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη. Τα 

φάρμακα αυτά δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα κυρίως στην κάθαρση 

μυελού ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία όπου αναφέρεται 

πιθανότητα υποτροπής 35 έως 55% (7, 17 50, 63, 64) . Στους ασθενείς με 

ΟΛΛ όμως οι οποίοι μεταμοσχεύθηκαν με "κεκαθαρμένο" μυελό, τα 

ποσοστά υποτροπής είναι πολύ υψηλά (88%) σε σύγκριση με αυτά που 

αναφέρονται στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (25%) (65, 66).  Η 

διαφορετική ευαισθησία που παρουσιάζουν τα λευχαιμικά κύτταρα της 

ΟΛΛ σε σύγκριση με της ΟΜΛ στην 4-HC, πιθανόν οφείλεται στα 

μεγαλύτερα επίπεδα αλδευδο-δευδρογενάσης που περιέχουν οι 

λεμφοβλάστες σε σύγκριση με τους μυελοβλάστες και η οποία αδρανοποιεί 



την 4-HC (67). Έτσι, για την κάθαρση μυελού ασθενών με κακοήθεις 

λεμφοϋπερπλαστικές νόσους (λευχαιμίες, λεμφώματα), προτιμάται από 

πολλούς ο συνδυασμός των παραγώγων της κυκλοφωσφαμίδης με άλλα 

φάρμακα όπως κορτικοειδή, ετοποσίδη, βινκριστίνη (52, 64).  

 Πολλές πρόσφατες έρευνες έχουν στόχο τη μελέτη συνδυασμών 

φαρμάκων τα οποία παρουσιάζουν συνέργεια μεταξύ τους εναντίον των 

καρκινικών κυττάρων (52, 63, 64). Άλλες πάλι μελετούν συνδυασμούς με 

φάρμακα, όπως η αμιφοστίνη (Ethyol), που προστατεύουν τα φυσιολογικά 

αιμοποιητικά κύτταρα από την τοξικότητα των παραγώγων της 

κυκλοφωσφαμίδης (49). Αυτές δε οι έρευνες είναι σημαντικές γιατί το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα των φαρμακολογικών μεθόδων κάθαρσης είναι η 

μεγάλη τοξικότητα στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, με αποτέλεσμα 

την καθυστέρηση της αιματολογικής αποκατάστασης των ασθενών αυτών. 

 Τα παράγωγα της κυκλοφωσφαμίδης έχουν χρησιμοποιηθεί και  για 

την κάθαρση συμπαγών όγκων, όπως το νευροβλάστωμα, ο καρκίνος του 

μαστού, το ραβδομυοσάρκωμα και το σάρκωμα Εwing   (15, 17, 68, 69). 

Τέλος, σε παλιότερες μελέτες έχουν περιγραφεί φαρμακευτικές ουσίες με 

πιο ειδική κυτταροτοξικότητα για ορισμένους όγκους όπως η 6-

Hydroxydopamine για το νευροβλάστώμα (70).  

 

 

2. 3  AΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 



 

 Τα Μ.Α. είναι ειδικά για επιφανειακούς αντιγονικούς επίτοπους 

κυττάρων, με αποτέλεσμα να δίνουν τη δυνατότητα καταστροφής 

κυττάρων τα οποία δεν είναι επιθυμητά σε ένα μυελικό μόσχευμα, ενώ 

επιτρέπουν ικανοποιητική επιβίωση στα φυσιολογικά αιμοποιητικά 

κύτταρα. Τα Μ.Α. μπορεί να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους, οι 

οποίοι περιλαμβάνουν, το συνδυασμό με συμπλήρωμα, την σύνδεση με 

τοξίνες (ανοσοτοξίνες) και με μαγνητικά σωματίδια. 

 

 

 

Μονοκλωνικά αντισώματα και συμπλήρωμα 

  Η χρησιμοποιήση των Μ.Α. στην κάθαρση μυελού από 

υπολειμματικά νεοπλασματικά κύτταρα ξεκίνησε σε συνδυασμό με 

συμπλήρωμα, με σκοπό την ενεργοποίηση και την επαγωγή της 

κυτταρόλυσης που επιτελείται μέσω συμπληρώματος (complement 

dependent cytotoxicity, CDC). 

 Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η ευαισθησία και η αστάθεια που 

παρουσιάζει το σύστημα ενεργοποίησης των πρωτεϊνών του 

συμπληρώματος στα διάφορα βιολογικά συστήματα. Σε πολλές 

περιπτώσεις συνδυασμός  περισσότερων αντισωμάτων (coctail) έχει 

χρησιμοποιηθεί με σκοπό να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ετερογένειας 



των επιφανειακών αντιγόνων που υπάρχουν μέσα σε έναν πληθυσμό 

καρκινικών κυττάρων (9, 71, 72). 

 Τα Μ.Α. αν και παρουσιάζουν μεγάλη ειδικότητα σε σχέση με άλλες 

ουσίες για τα καρκινικά κύτταρα καταστρέφουν και φυσιολογικά  

αιμοποιητικά κύτταρα σε μικρότερο όμως βαθμό από τις φαρμακολογικές 

μεθόδους κάθαρσης στις οποίες η αιματολογική αποκατάσταση των 

αρρώστων φαίνεται ότι καθυστερεί (73 ).  

 Η μέθοδος εφαρμόζεται λιγότερο στους συμπαγείς όγκους ( 74, 75) 

σε σύγκριση με τις αιματολογικές κακοήθειες (8, 9, 30, 77-79, 81), πιθανόν 

λόγω ελαττωμένης ευαισθησίας των κυττάρων τους στην λύση και 

καταστροφή μέσω συμπληρώματος (80). Για πολλούς όγκους, όπως το 

νευροβλάστωμα, έχουν δοκιμαστεί συνδυασμοί  Μ.Α. με ανοσομαγνητικό 

διαχωρισμό, ή ανοσοτοξίνες   [(magnetic immunobeads) 16, 76]. Κλινικές 

μελέτες που έχουν γίνει σε παιδιά και ενήλικες με ΟΛΛ, οι οποίοι 

μεταμοσχεύθηκαν μετά την 2η υποτροπή, δίνουν διάστημα ελεύθερο 

νόσου στα 5 χρόνια 20-31% (79, 82). Επίσης πρόσφατες μελέτες που 

έγιναν σε ασθενείς με ΟΜΛ σε 2η και 3η ύφεση, έχουν δείξει επιβίωση στα 

τρία χρονια 18-29% (71, 83, 84). Η χρήση Μ.Α. με συμπλήρωμα είναι 

αποτελεσματική και σε ασθενείς με όχι Hodgins λεμφώματα (9, 78, 85). 

Παραδόξως, μάλιστα, η παρουσία μικρού αριθμού υπολειμματικών 

κυττάρων στο μυελό δεν φαίνεται να επιδεινώνει την πρόγνωση (90). 

 



  Μονοκλωνικά αντισώματα με ανοσοτοξίνες 

 Οι ανοσοτοξινες είναι τοξίνες οι οποίες συνδέονται με  ένα, ή 

περισσότερα Μ.Α. και έτσι προκαλούν κυτταρική καταστροφή. Σε αντίθεση 

με το συμπλήρωμα είναι μόρια σταθερά στα διάφορα βιολογικά υγρά. Η 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ανοσοτοξίνη είναι η ρισίνη (ricin, 86, 31). 

Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται μόνες τους, ή σε συνδυασμό με 

άλλες ανοσοτοξίνες και φάρμακα (76, 87-89). 

 

 

Ανοσομαγνητικός διαχωρισμός 

 Είναι σχετικά νεότερες μεθοδοι κάθαρσης κατά τις οποίες μαγνητικά 

σωματίδια (ανοσοκολλοϊδή, ή μεγαλύτερα παραμαγνητικά μόρια) 

συνδέονται,  με καρκινικά κύτταρα με τη βοήθεια Μ.Α. και έπειτα  

απομακρύνονται μέσω ενός μαγνητικού πεδίου. 

 Η μέθοδος εφαρμόζεται σήμερα τόσο σε αρρώστους με 

αιματολογικές κακοήθειες, (90-93), όσο κύρια σε αρρώστους με συμπαγείς 

όγκους, όπως νευροβλάστωμα, καρκίνο του μαστού και μικροκυτταρικό 

καρκίνο του πνεύμονα (16, 94-97). Αντίθετα από τις μεθόδους, οι οποίες 

χρησιμοποιούν το συμπλήρωμα για κυτταρική λύση, οι ανοσομαγνητικές 

μεθοδοι κάθαρσης παρουσιάζουν μεγαλύτερη ειδικότητα και δεν 

επηρεάζονται απο παράγοντες οι οποίοι εκκρίνονται από τα φυσιολογικά  

αιμοποιητικά κύτταρα   και απενεργοποιούν το συμπλήρωμα (98). 



  Πρόσφατες κλινικές μελέτες σε παιδιά με μεταστατικό 

νευροβλάστωμα τα οποία μεταμοσχεύθηκαν είτε με αλλογενή, είτε με 

αυτόλογη ΜΜΟ, δίνουν παρόμοια ποσοστά επιβίωσης ελεύθερης νόσου 

και υποτροπής και στις δύο ομάδες (97). 

 

 

 

 

2. 4  ΑΛΛΕΣ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 Η μεταμόσχευση μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος (99) 

αποτελεί σήμερα μια ελκυστική προσέγγιση στις ΜΜΟ. Κάθαρση στα 

μοσχεύματα αυτά δοκιμάζεται με τη χρήση Μ.Α. (11). Η επιλεκτική 

συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (CD34+) μόνη της, ή σε 

συνδυασμό με άλλες μεθόδους, είναι επίσης μια σύγχρονη μέθοδος 

"κάθαρσης", η οποία   υπόσχεται καλά αποτελέσματα (36, 100, 101). 

 Καλλιέργειες μακράς διαρκειας έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα με 

σκοπό την κάθαρση λευχαιμικών PH+ κυττάρων σε αθενείς με χρόνια 

μυελογενή λευχαιμία (35). Η  χρήση κυτταροκινών όπως ιντερλευκίνης-2 

(IL-2), παράγοντα νέκρωσης του όγκου (TNF), ιντερφερόνης-γ (INF), 

δοκιμάζονται ερευνητικά σε κυτταρικές σειρές οξείας και χρόνιας 

μυελογενούς λευχαιμίας (102-104). Οι ουσίες αυτές οι οποίες είναι γνωστό  



ότι εμπλέκονται in vivo στο GVL φαινόμενο (2), αναστέλλουν τα λευχαιμικά 

κύτταρα in vitro και μπορεί στο μέλλον να αποδειχτούν δραστικοί 

παράγοντες για την ex vivo κάθαρση του μυελού.  

 Tέλος, για νοσήματα που είναι γνωστή η μοριακή βλάβη, όπως είναι 

η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, πρόσφατα χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό του μοσχεύματος anti-sense νουκλεοτίδια, τα οποία είναι 

συμπληρωματικά του DNA, ή του RNA και σταματούν την έκφραση του 

παθολογικού γονιδίου στο στάδιο της αντιγραφής, ή της μεταγραφής (105). 

Οι μελέτες αυτές προς το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 

 

2. 5  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 

 

 Οι ανοσολογικές μεθοδοι κάθαρσης πορόλο που παρουσιάζουν 

μεγάλη ειδικότητα για τα κύτταρα στόχους, έχουν το μειονέκτημα ότι 

περιορίζονται σε κακοήθειες των οποίων τα καρκινικά κύτταρα 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένους αντιγονικούς επίτοπους και για τους 

οποίους πρέπει να υπάρχουν στο εμπόριο τα ανάλογα Μ.Α. Οι 

φαρμακολογικές μέθοδοι από την άλλη μεριά δεν παρουσιάζουν 

αποτελεσματικότητα σε όλα τα κακοήθη νοσήματα, ενώ οι φυσικές δεν 

παρουσιάζουν ειδικότητα και από μόνες τους δεν χρησιμοποιούνται πια. 

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί τεχνικές κάθαρσης οι οποίες σε διαδοχικά 



στάδια συνδυάζουν  διαφόρες μεθόδους κάθαρσης μεταξύ τους, δηλαδή 

φυσικές, φαρμακευτικές και  ανοσολογικές και επιτυγχάνουν ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των νεοπλασματικών κυττάρων χωρίς 

μεγαλύτερη τοξικότητα στα φυσιολογικά κύτταρα (16, 87-89, 106-108). 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται σήμερα γύρω από την 

καταστροφή κυττάρων τα οποία έχουν αναπτύξει πολυφαρμακευτική 

αντοχή (MDR, 109-111) διότι ασθενείς με κακοήθειες οι οποίοι είναι 

υποψήφιοι για ΜΜΟ, είναι πολύ πιθανόν να έχουν υπολειμματική νόσο, η 

οποία παρουσιάζει πολυφαρμακευτική αντοχή. 

 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΘΑΡΣΗΣ. 
 

 Η κάθαρση στοχεύει στο να εξαφανίσει τα νεοπλασματικά κύτταρα 

που “υπάρχουν” μεταξύ των φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων του 

μυελού. Παρά το γεγονός ότι η απομάκρυνση των νεοπλασματικών 

κυττάρων που “μολύνουν” τα μυελικά μοσχεύματα φαίνεται απαραίτητη, το 

ζήτημα της “κάθαρσης” είναι αμφιλεγόμενο. Σήμερα, μετά από 20 χρόνια 

έρευνας και ανάπτυξης διαφόρων τεχνικών κάθαρσης, πολλά ερωτηματικά 

εκφράζονται από διάφορους ερευνητές πάνω στην αναγκαιότητα και τελικά 



την αποτελεσματικότητα των  μεθόδων κάθαρσης που υπάρχουν (112, 

113). 

 Τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσον είναι υπεύθυνα τα 

επανεγχυόμενα κύτταρα για τις υποτροπές, σε τι ποσοστό αυτά 

απομακρύνονται με την κάθαρση από τα μοσχεύματα και τέλος εάν οδηγεί 

η κάθαρση του μυελού σε μεγαλύτερη επιβίωση των αρρώστων.  

 Η κυριότερη αιτία για την αποτυχία της αυτόλογης μεταμόσχευσης 

είναι η υποτροπή. Ακόμη και στις μεταμοσχεύσεις στις οποίες στο μυελό 

είχε γίνει κάθαρση τα ποσοστά υποτροπής κυμαίνονται μεταξύ 40 και 80% 

(8, 109). Μέχρι σήμερα παραμένει ερωτηματικό εάν αυτή οφείλεται εξ 

ολοκλήρου σε υπολειμματική νόσο που έχει παραμένει στον ασθενή μετά 

την προετοιμασία (conditioning) κατά την μεταμόσχευση. Είναι πιθανόν 

δηλαδή, για την υποτροπή να ευθύνονται νεοπλασματικά κύτταρα που 

βρίσκονται στα μυελικά μοσχεύματα τα οποία έχουν, ή δεν έχουν υποστεί 

καθαρση (112). Ένας άρρωστος ο οποίος θα λάβει 2Χ108 ανά ΧΒΣ 

κύτταρα με το μυελικό του αυτομόσχευμα, θα πάρει θεωρητικά 2Χ106 /ΧΒΣ 

καρκινικά κύτταρα, εάν ο μυελός περιέχει 1% καρκινικά κύτταρα, που είναι 

το όριο ανίχνευσης με τις κλασσικές μεθόδους. Σήμερα, όλο και 

περισσότερες ενδείξεις υπάρχουν, είτε με κλινικές αναδρομικές μελέτες 

(23, 114), είτε με πειραματικές, όπως γονιδιακή σήμανση των καρκινικών 

κυττάρων (115, 116), ότι η επαναχορήγηση νεοπλασματικών κυττάρων με 

το μυελικό αυτομόσχευμα μπορεί να προκαλέσει την υποτροπή. 



 Για την προσέγγιση της ικανότητας μιας μεθόδου να απομακρύνει τα 

νεοπλασματικά κύτταρα από τα μυελικά παρασκευάσματα απαιτούνται 

ευαίσθητες τεχνικές ανίχνευσης των υπολειμματικών (occult) καρκινικών 

κυττάρων. Η κλασσική ιστολογική εξέταση είναι μια όχι ευαίσθητη μέθοδος 

(όριο αναγνώρισης 1 στα 100 κύτταρα). Παρόμοια έλλειψη ευαισθησίας 

παρουσιάζουν και οι έρευνες που αναπτύχθηκαν σε πειραματόζωα 

ιδιαίτερα στο παρελθόν. Σήμερα πολύ περισσότερο ευαίσθητες μέθοδοι 

έχουν αναπτυχθεί, όπως κυτταρομετρία ροής (117), ανοσοκυτταροχημεία 

(23) και αλυσιδωτή αντιδραση πολυμεράσης (9, 78) (όριο αναγνώρισης 1 

στα 10.000, έως 100.000 κύτταρα). Το μειονέκτημα όμως των μεθόδων 

αυτών είναι ότι δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη βιωσιμότητα 

και την δυνατότητα ανάπτυξης κλώνου από τα καρκινικά κύτταρα τα οποία 

αναγνωρίζουν. Για το σκοπό αυτό γίνονται καλλιέργειες νεοπλασματικών 

κυττάρων (clonogenic assays) (39,3). Το όριο αναγνώρισης καρκινικών 

κυττάρων με τις μεθόδους αυτές ανέρχεται σε 1 στα 100.000 κύτταρα 

(118). Η δυσκολία όμως που παρουσιάζουν τα καρκινικά κύτταρα στην 

ανάπτυξη αποικιών in vitro αποτελεί περιορισμό στην χρήση της μεθόδου 

αυτής. 

 Σε κλινικό επίπεδο, λίγες πληροφορίες υπάρχουν από προοπτικές 

τυχαιοποιημένες μελέτες με μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίες και θα 

κατοχύρωναν την αναγκαιότητα της κάθαρσης κατά την αυτόλογη ΜΜΟ. 

Οι περισσότερες αναδρομικές μελέτες δίνουν μικρότερα ποσοστά 



υποτροπής στους ασθενείς που δέχτηκαν μυελικό αυτομόσχευμα στο 

οποίο είχε γίνει κάθαρση (71, 114, 119, 120). 

 Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή ομάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών 

ανακοίνωσε την μεγαλύτερη προοπτική μελέτη που υπάρχει στην 

βιβλιογραφία.  Ασθενείς με ΟΜΛ οι οποίοι μεταμοσχεύθηκαν στην πρώτη 

ύφεση και έλαβαν κεκαθαρμένο μυελικό μόσχευμα, παρουσίασαν 

μικρότερα ποσοστά υποτροπής ιδιαίτερα όταν η ΜΜΟ γινόταν σε σύντομο 

μετά την ύφεση χρόνο (1) . Επίσης, μια δεύτερη μελέτη με μικρό αριθμό 

παιδιών με νευροβλάστωμα έδειξε παρόμοια αποτελέσματα (121). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

1.  ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 



--------------------------------------------------------- 

 

 

 Η φωτοδυναμική θεραπεία (ΦΔΘ) είναι μια μέθοδος θεραπείας η 

οποία στηρίζεται στην επίδραση που έχει μια φωτοευαίσθητη ουσία, η 

οποία έχει διεγερθεί με φως συγκεκριμένου μήκους κύματος, στους ιστούς. 

Η επίδραση αυτή προκαλεί μια    ποικιλία φωτοχημικών αντιδράσεων με 

αποτέλεσμα την κυτταρική καταστροφή. Η φωτοδυναμική θεραπεία 

περιλαμβάνει τη χορήγηση  ενός φωτοευαισθητοποιητή σε πολύ μικρές και 

μη τοξικές δόσεις για τον  ξενιστή. Εφόσον ο φωτοευαισθητοποιητής 

απορροφάται και παραμένει περισσότερο στα καρκινικά κύτταρα σε 

σύγκριση με τα φυσιολογικά, ο καρκινικός ιστός ο οποίος έχει πλέον 

"σημανθεί", όταν εκτεθεί σε κατάλληλο μήκος κύματος, παρουσία 

οξυγόνου, καταστρέφεται.  Η ΦΔΘ εφαρμόζεται σήμερα ευρύτατα στην 

ιατρική με κύριο τομέα εφαρμογών την ογκολογία. 

 Η φωτοθεραπεία είναι μέθοδος γνωστή από τα πολύ παλιά χρόνια , 

όταν 6000 χρόνια πριν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούσαν την μέθοδο 

αυτή για να θεραπεύουν αποχρωματισμένες περιοχές του δέρματος με 

φύλλα φυτών τα οποία σχετίζονταν με τον μαϊντανό (ο οποίος περιέχει την 

φωτοευαισθητοποιό ουσία psoralen) (122). Η έκθεση στον ήλιο 

προκαλούσε έγκαυμα στις συγκεκριμένες περιοχές. 



 Η ιδέα της θεραπείας κακοήθων όγκων με φωτοευαισθητοποιές 

ουσίες είναι παλιά. Το 1903 για πρώτη φορά ανακοινώθηκε ότι η τοπική 

εφαρμογή διαλύματος ηωσίνης όταν ακολουθείται από έκθεση σε ηλιακό 

φως προκαλεί μείωση του μεγέθους ορισμένων καρκίνων του δέρματος 

(123). Το 1942 οι Auler και Banzer ήταν οι πρώτοι που ανακοίνωσαν ότι  

κακοήθεις όγκοι σε πειραματόζωα φθορίζουν όταν τους έχει προηγούμενα 

χορηγηθεί μια φωτοευαίσθητη χρωστική, η αιματοπορφυρίνη (HP) (124). 

Οι ίδιοι ερευνητές επίσης ανακάλυψαν την εκλεκτική πρόσληψη της 

χρωστικής αυτής από πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους. 

 Το 1960 ο Lipson και οι συνεργάτες του βελτίωσαν την ιδιότητα της 

αιματοπορφυρίνης να εντοπίζεται στα καρκινικά κύτταρα των όγκων, με 

την παραγωγή των παραγώγων της χρωστικής αυτής (HPD) (125). Αυτοί 

επίσης ανακοίνωσαν ότι η ΗΡ συγκεντρώνεται εκλεκτικά σε καρκινικά 

κύτταρα όπως  και σε έντονα πολλαπλασιαζόμενους ιστούς και απέδειξαν 

την ικανότητα της ενδοσκοπικής διάγνωσης των κακοήθων ιστών με την 

ανίχνευση του φθορισμού τους στο αναπνευστικό και ανώτερο πεπτικό 

σύστημα (126). Το 1966 προτείνεται από ερευνητές της κλινικής Mayo η 

χρήση της φωτοδυναμικής θεραπείας για τον καρκίνο της ουροδόχου 

κύστεως (127) και το 1979 περιγράφεται σαφής αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου σε μεταστατικό καρκίνο του μαστού (128).  

 Η ανάπτυξη ειδικών Lasers και συστημάτων διανομής του φωτός , 

δηλαδή κατάλληλων οπτικών ινών, είχε σαν αποτέλεσμα την ολοένα 



μεγαλύτερη ανάπτυξη ενδιαφέροντος γύρω από τις εφαρμογές των 

φωτοδυναμικών αντιδράσεων στην διάγνωση, αλλά κυρίως στη θεραπεία 

του καρκίνου. Σήμερα χιλιάδες ασθενείς με διάφορα είδη καρκίνων έχουν 

υποβληθεί σε φωτοδυναμική θεραπεία με ενθαρρυντικά αποτελέσματα 

(129). 

 Η μελέτη της φωτοδυναμικής θεραπείας σαν μέθοδος κάθαρσης 

μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα ξεκίνησε από τον Seiber και τους 

συνεργάτες του στις αρχές της δεκαετίας του 80'. Ερευνήθηκε η επίδραση 

της Μεροκυανίνης 540 (Mc 540) η οποία είχε διεγερθεί με λευκό φως, σε 

διάφορες κλάσεις φυσιολογικών προγονοκών αιμοποιητικών κυττάρων 

ποντικών (130). Το 1984 ο ίδιος ερευνητής μελέτησε την δράση της ουσίας 

αυτής σε λευχαιμικά κύτταρα ποντικών (131). Έκτοτε πραγματοποιήθηκαν 

αρκετές πειραματικές μελέτες οι οποίες αφορούσαν την δράση της Mc 540 

και άλλων φωτοευαίσθητων χρωστικών σε φυσιολογικά και νεοπλασματικά 

κύτταρα του αίματος από ανθρώπους και πειραματόζωα (131-135). Με 

βάση τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε προκλινικό επίπεδο, μελέτες 

φάσης Ι άρχισαν ήδη να αναπτύσσονται (134, 136). 

 

 

 

 



 

 

 

2.  ΟΙ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

 

 Με τον όρο φωτοευαισθητοποιητές ονομάζονται ουσίες που έχουν 

την ιδιότητα να δεσμεύουν φωτεινή ενέργεια (φωτόνια) και να την 

μεταφέρουν σε άλλα μόρια. Η μεταφορά αυτής της ενέργειας σε βιολογικά 

συστήματα όπως είναι τα κύτταρα, μπορεί να προκαλέσει ένα πλήθος 

βιολογικών φαινομένων, από απλή εντόπιση των κυττάρων στόχων μέχρι  

κυτταρική καταστροφή. Στην πρώτη περίπτωση η διέγερη του 

φωτοευαισθητοποιητή από το φως προκαλεί εκπομπή φωτός (φθορισμός), 

ή θερμότητας, με ελάχιστη βλάβη των κυττάρων. Στη δεύτερη όμως 

περίπτωση η διέγερση του φωτοευαισθητοποιητή διαρκεί περισσότερο 

χρόνο, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη μεταφορά ενέργειας και φθορά των 

βιολογικών συστημάτων στα οποία έχει προσροφηθεί ο 

φωτοευαισθητοποιητής.  

 Φωτοευαίσθητες ουσίες υπάρχουν στη φύση αλλά ο ακριβής τους 

ρόλος δεν έχει πλήρως ξεκαθαριστεί. Αποτελούν συνήθως συστατικά 

κυττάρων και ιστών, όπως η μελανίνη και η αιμοσφαιρίνη στον ανθρώπινο 



οργανισμό. Φωτοευαισθητοποιητές υπάρχουν ακόμη μεταξύ πολλών 

συχνά χρησιμοποιούμενων φαρμάκων, όπως αντιβιοτικών, διουρητικών, 

αντισηπτικών και αντιϊσταμινικών. Η φωτοευαισθητοποιός επίδραση των 

φαρμάκων αυτών δεν έχει σχέση με την φαρμακολογική τους 

δραστηριότητα. 

   Για την ΦΔΘ, οι φωτοευαίσθητες χρωστικές που χρησιμοποιούνται 

στην αντιμετώπιση συμπαγών όγκων, ενίονται στον οργανισμό με 

ενδοφλέβια ένεση. Στη συνέχεια, ο ιστός στον οποίο έχει απορροφηθεί η 

χρωστική εκτίθεται σε μήκος κύματος ακτινοβολίας κατάλληλο για τη 

χρωστική. Μέσα από διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις ο 

φωτοευαισθητοποιητής μετατρέπει την ενέργεια από το φως σε χημική 

ενέργεια, με αποτέλεσμα βιολογική βλάβη των νεοπλασματικών κυττάρων 

και νέκρωση του καρκινικού ιστού. 

 Για να μπορεί όμως μια φωτοευαίσθητη ουσία να είναι χρήσιμη στην 

κλινική πράξη πρέπει να προσλαμβάνεται και να κατακρατείται 

περισσότερο από τον καρκινικό ιστό. Οι περισσότερες χρωστικές όμως 

δεν συνδέονται εκλεκτικά με τα νεοπλασματικά κύτταρα. Παρόλ’ αυτά έχει 

παρατηρηθεί εκλεκτική συγκέντρωση των φωτοχρωστικών σε 

νεοπλάσματα ανθρώπων και ζώων. Το φαινόμενο αυτό πιστεύεται ότι 

οφείλεται στη λίμναση των φωτοευαισθητοποιητών στους όγκους λόγω 

αυξημένης τοπικής διαρροής τα από κατεστραμένα αγγεία και ελαττωμένης 

παροχέτευσης μέσω λέμφου (137, 138). Έτσι, η φωτοδυναμική δράση 



στους συμπαγείς όγκους δεν οφείλεται τόσο στην εκλεκτική καταστροφή 

των κυττάρων του όγκου, αλλά στην καταστροφή της αγγείωσης του, με 

αποτέλεσμα νέκρωση του καρκινικού ιστού (137). 

 Χρωστικές οι οποίες προσλαμβάνονται εκλεκτικά από λευχαιμικά , 

λεμφωματικά κύτταρα, καθώς και κύτταρα ορισμένων συμπαγών όγκων, 

όπως το νευροβλάστωμα, είναι κατάλληλες για ex vivo κάθαρση μυελού 

κατά τις μεταμοσχεύσεις. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον τέσσερεις τέτοιες 

χρωστικές έχουν χρησιμοποιηθεί σε προκλινικό κυρίως επίπεδο: η 

Φωτοφρίνη (Photofrin ) (139, 140), η Μc 540 (141),  οι φθαλοκυανίνες 

(142) και νεώτερες χρωστικές, όπως παράγωγα βενζοπορφυρινών (BPD) 

(111, 135, 143). 

  Ο διαφορετικός χρόνος απομάκρυνσης μιας φωτοευαίσθητης ουσίας 

από τους φυσιολογικούς σε σύγκριση με τους νεοπλασματικούς ιστούς 

μπορεί να βοηθήσει στην διαφοροδιάγνωση του καρκίνου. Για παράδειγμα 

η Ροδαμίνη 123 μεταβολίζεται γρήγορα στους φυσιολογικούς ιστούς. Σε 2 

ώρες η συγκέντρωση της έχει κατέβει στο 2,7%, ενώ δεν ανιχνεύεται 7 

ημέρες μετά τη χορήγηση της. Στούς καρκινικούς ιστούς όμως 

κατακρατείται μέχρι 10 ημέρες. Έτσι στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7 και 10 

ημερών η χρωστική συνεχίζει να φθορίζει μόνο στον καρκινικό ιστό και 

κάνει δυνατή τη διαφοροδιάγνωση του όγκου (144). Γενικά, μια χρωστική 

με υψηλή ενέργεια φθορισμού είναι κατάλληλη για φωτοδιαγνωστική 

απεικόνιση, με ελάχιστες συστηματικές παρενέργειες.  Αντίθετα, ουσίες οι 



οποίες παράγουν υψηλό ποσό ενέργειας σε διεγερμένη κατάσταση, είναι 

κατάλληλες μεν για φωτοδυναμική θεραπεία, αλλά προκαλούν αυξημένη 

τοξικότητα στον ξενιστή (145).  

 Η κατανομή των φωτοευαισθητοποιών στους ιστούς δεν έχει ακόμη  

ξεκαθαριστεί πλήρως. Γενικά, οι φωτοευαισθητοποιητές συνδέονται 

περισσότερο στούς ιστούς οι οποίοι περιέχουν δικτυοενδοθηλιακά κύτταρα 

(μακροφάγα, κύτταρα Κupffer, μαστοκύτταρα). Επίσης συνδέονται με 

ινώδη ιστό (κολλαγόνο, ελαστίνη, δίκτυο ινικής). Τα κύτταρα του 

περιφερικού αίματος φαίνεται ότι δεν προσλαμβάνουν 

φωτοευαισθητοποιητές παρόλη την απευθείας σχέση τους με τις περιοχές 

αυξημένης συγκέντρωσης. 

 Οι λιπόφιλες ανιονικές χρωστικές όπως οι κυανίνες (Μc 540, 

φθαλοκυανίνη) και οι πορφυρίνες (τα παράγωγα βενζοπορυρινών και τα 

παράγωγα αιματοπορφυρίνης) συσσωρεύονται σε μεμβράνες 

(κυτταρόπλασματική μεμβράνη, μεμβράνη μιτοχονδρίων, 

κυτταροπλασματικό δύκτιο, πυρηνική μεμβράνη) (146). Οι υδρόφιλες 

ανιονικές χρωστικές όπως οι χλωρίνες (π.χ. Npe6) στα λυσσοσώματα 

(146) και οι κατιονικές, όπως η ροδαμίνη 123, στα μιτοχόνδρια (147). Η 

γνώση του βιολογικού στόχου κάθε χρωστικής μπορεί να βοηθήσει στην 

συνδυασμένη χρήση των διάφορων χρωστικών μεταξύ τους (148), όπως 

για παράδειγμα γίνεται με τα αντιβιοτικά, καθώς και στο συνδυασμό 



φωτοευαισθητοποιητών με μονοκλωνικά αντισώματα για ανίχνευση μικρού 

αριθμού καρκινικών κυττάρων (145). 

 Η δυνατότητα χρήσης των διάφορων φωτοευαισθητοποιητών στην 

θεραπεία συμπαγών όγκων περιορίζεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

μέρος ακτινοβολίας με ορισμένα μήκη κύματος που προσπίπτει στο σώμα 

απορροφάται στα πρώτα χιλιοστά του δέρματος. Αυτό συμβαίνει γιατί το 

ανθρώπινο σώμα περιέχει πρωτεΐνες και μόρια , όπως η μελανίνη και η 

αιμοσφαιρίνη, που απορροφούν κυρίως το πράσινο και το κυανούν φως. 

Το φως με μήκος κύματος στην περιοχή του ερυθρού έχει πολύ 

μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στους ιστούς. Για τους λόγους αυτούς για να 

είναι ένας φωτοευαισθητοποιητής χρήσιμος στην κλινική ογκολογία πρέπει 

να απορροφά και να διεγείρεται από μήκη κύματος που βρίσκονται στην 

ερυθρή και εγγύς υπέρυθρη περιοχή του φάσματος (600-800 mn) (149). 

Βέβαια, όπως αναμένεται τέτοιοι περιορισμοί δεν υπάρχουν για την 

εφαρμογή της ΦΔΘ στην ex vivo κάθαρση μυελού από νεοπλασματικά 

κύτταρα. Για παράδειγμα, η Μc 540, η οποία έχει κυρίως χρησιμοποιηθεί 

για τον σκοπό αυτό,  παρουσιάζει δύο κύματα απορρόφησης: στα 502nm 

και 532nm. Ομοιόμορφη έκθεση όλων των κυττάρων στην ίδια δόση 

ακτινοβολίας, είναι ευκολότερο να επιτευχθεί απ’ ότι στη θεραπεία των 

συμπαγών όγκων. Επιπλέον, από τα μυελικά μοσχεύματα μπορεί εύκολα 

να απομακρυνθούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια χωρίς να κινδυνεύσει το 

μόσχευμα και έτσι γίνεται δυνατή η χρήση χρωστικών των οποίων το 



φάσμα απορρόφησης  συμπίπτει με το φάσμα απορρόφησης της 

αιμοσφαιρίνης. Τέτοιες χρωστικές είναι τα παράγωγα των 

βενζοπορφυρινών τα οποία ενεργοποιούνται σε μήκος κύματος 690nm. 

 Τέλος, ένας φωτοευαισθητοποιητής πρέπει να παρουσιάζει ελάχιστη  

τοξικότητα για τον ξενιστή σε θεραπευτικές δόσεις και να μεταβολίζεται 

γρήγορα για να ελαχιστοποιείται η ισχύς των παρενεργειών του. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των φωτοευαίσθητων ουσιών αποβάλλεται από τον 

οργανισμό λίγες ώρες μετά τη χορήγηση τους. Μικρά όμως ποσά μπορεί 

να παραμείνουν στον οργανισμό γιά μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και 

75 ημέρες (150). Η καθυστερημένη κάθαρση μιας ουσίας προκαλεί 

σημαντικές συνέπειες όπως δερματική φωτοευαισθησία (137). Η 

παρενέργεια αυτή  είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

συναντώνται στην κλινική χρήση των φωτοευαισθητοποιητών. Είναι 

αυτονόητο βέβαια ότι παρενέργειες τέτοιου είδους δεν παρατηρούνται κατά 

τη χρήση της ΦΔΘ για κάθαρση μυελού κατά την αυτόλογη ΜΜΟ. Οι 

φωτοευαισθητοποιητές στην περίπτωση αυτή πρέπει να προκαλούν 

μεγάλη βλάβη στα νεοπλασματικά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα να 

παρουσιάζουν ελάχιστη τοξικότητα στα φυσιολογικά δεσμευμένα και 

αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. 

 Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενοι φωτοευαισθητοποιητές στην 

ογκολογία είναι τα παρασκευάσματα της αιματοπορφυρίνης (HP) και τα 

παράγωγα τους,  (HPD) και αιθέρας της  διαιματοπορφυρίνης (DHE) (151). 



Η Φωτοφρίνη (Photofrin II), είναι μείγμα μορίων διαιματοπορφυρίνης το 

οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην κλινική ογκολογία. Στα in vitro 

πειράματα για την κάθαρση μυελού κατά την αυτόλογη μεταμόσχευση έχει 

χρησιμοποιηθεί κυρίως η Μc 540 (141).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MEΡOKYANINH 540 (Μc 540) 

 

 H Mc 540 (5-[3-sulfopropyl-2 (3h)-benzoxazolidine)-2butenylidene]-

1,2-dibutil-2-thiobarbituric acid) είναι ένα αρνητικά φορτισμένο 

ετεροκυκλικό χρωμοφόρο με μοριακό βάρος 170 Daltons. Η χρωστική 

διαλύεται εύκολα στο νερό και σε άλλα πολικά οργανικά διαλύματα, όπως 

η αιθανόλη, η μεθανόλη και η ακετόνη, ενώ δύσκολα διαλύεται σε 

διαλύματα με υψηλή συγκέντρωση σε χλωριούχο νάτριο, όπως ο 

φυσιολογικός ορός. Σε συγκέντρωση 1 μg/ml σε νερό, η χρωστική έχει 

μέγιστη απορρόφηση στα 533nm (152). Ένα δεύτερο κύμα απορρόφησης 

παρουσιάζεται στα 501 nm (100*/35). Το μέγιστο κύματος του φθορισμού 

της χρωστικής βρίσκεται στα 572nm. Η Μc 540 σε υγρά διαλύματα 

αποδομείται γρήγορα στο φως (photobleaching) (141). 

 Oι Μεροκυανίνες αρχικά αναπτύχθηκαν σαν ευαισθητοποιές ουσίες 

για φωτογραφικά διαλύματα (153). Εφαρμογές της Mc 540 στην βιοχημεία 

ξεκινησαν στα μέσα της δεκαετίας του 70’. Οι ουσίες αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά σαν ανιχνευτές (probes) για την καταγραφή των 

ενδομεμβρανικών αλλαγών στα κύτταρα (154). Τέσσερις είναι οι βασικές 



εφαρμογές της Μc 540, οι οποίες εκμεταλεύονται την την διαφορετική 

συγγένεια και εκλεκτική φωτοτοξικότητα της Μc 540 στους διάφορους 

τύπους φυσιολογικών και νεοπλασματικών κυττάρων και ιών :  

α) αναγνώριση λευχαιμικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα, 

β) μελέτη των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών και ανάλυση των 

ιδιοτήτων που  χαρακτηρίζουν τους κανόνες ανάπτυξης τους, 

γ) εξωμυελική κάθαρση μυελού σε ύφεση για αυτόλογη μεταμόσχευση, 

δ) απενεργοποίηση ιών. 

 Η σύνδεση της Μc 540, απουσία ορού,  πλάσματος, ή ειδικών 

ουσιών όπως η αλβουμίνη, είναι ίδια με όλα τα κύτταρα (155). Παρουσία 

όμως κατάλληλης συγκέντρωσης πλάσματος ή συστατικών πλάσματος, τα 

κύτταρα διαχωρίζονται σε υψηλής και χαμηλής συγγένειας με την 

χρωστική (155). Υψηλής συγγένειας θέσεις σύνδεσης βρίσκονται σε 

ηλεκτρικώς διεγερμένα κύτταρα, όπως τα νευρικά ή μυικά , τα φυσιολογικά 

άωρα αιμοποιητικά, τα λευχαιμικά και τα κύτταρα του λεμφώματος (155-

157). Κύτταρα τα οποία δεν παρουσιάζουν ηλεκτρική διέγερση, όπως 

ινοβλάστες, μυοβλάστες, ηπατοβλάστες και ώριμα φυσιολογικά κύτταρα 

του περιφερικού αίματος, έχουν χαμηλή συγγένεια με την χρωστική (155, 

157). Τα ανοσολογικά διεγερμένα κύτταρα ( λεμφοκύτταρα, 

πολυμορφοπύρηνα, μονοπύρηνα και αιμοπετάλια), συνδέονται 

περισσότερο από τα μη διεγερμένα τους ανάλογα, με τη χρωστική (155). 

Τέλος, ερυθροκύτταρα τα οποία έχουν προσβληθεί από παράσιτα, ή τους 



έχει προκληθεί βλάβη με χημικούς παράγοντες, παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

συγγένεια με τη Μc 540, απ’ ότι τα φυσιολογικά ερυθρά (141).   

 Μέχρι σήμερα δεν έχει πλήρως κατανοηθεί γιατί τα κύτταρα που 

παρουσιάζουν ηλεκτρική, ή ανοσολογική διέγερση, τα λευχαιμικά-

λεμφωματικά και τα άωρα φυσιολογικά κύτταρα του αίματος ενώνονται με 

την Mc 540  περισσότερο από τα άλλα κύτταρα. Είναι όμως  γνωστό ότι το 

σημείο πρόσδεσης της Mc 540  στο κύτταρο είναι τα ακόρεστα 

φωσφολιπίδια της εξωτερικής διπλοστιβάδας των λιπιδίων (158). Διάφορες 

μελέτες έχουν δείξει ότι ή χρωστική συνδέεται εκλεκτικά με τμήματα της 

διπλοστιβάδας των λιπιδίων τα οποία είναι ελεύθερα χοληστερόλης και 

παρουσιάζουν διαταραχές στην διάταξη τους (159).  

 Στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία έχουν χαμηλή συγγένεια με την 

Mc 540, η κατανομή των λιπιδίων μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 

στιβάδας της διπλοστιβάδας των λιπιδίων είναι πολύ ασύμμετρη. Η 

φωσφατιδυλ-χολίνη και η σφιγγομυελίνη βρίσκονται κυρίως στο εξωτερικό, 

ενώ η φωσφατιδυλ-σερίνη και φωσφατιδυλ-εθολαμίνη βρίσκονται κυρίως 

στο εσωτερικό τμήμα της διπλοστιβάδας, μαζί με τα πολυακόρεστα λιπαρά 

όξέα, τα οποία έχουν επίσης την τάση να δημιουργούν λιγότερο 

οργανωμένες δομές. Η σπεκτρίνη, η βασική πρωτεΐνη του 

κυτταροσκελετού, εμπλέκεται κι αυτή στην ασύμμετρη κατανομή των 

φωσφολιπιδίων (160), Εάν στα φυσιολογικά ερυθρά επιδράσει κάποιος 

οξειδωτικός παράγοντας, τότε τα φωσφολιπίδια κατανέμονται τυχαία στη 



διπλοστιβάδα των λιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης και η συγγένεια της 

Μc 540 με τα ερυθρά αυξάνεται (160).  

 Μελέτες σε λεμφοκύτταρα, έδειξαν ότι η οργάνωση των λιπιδίων της 

κυτταρικής μεμβράνης αλλάζει κατά τη διαφοροποίηση των 

λεμφοκυττάρων. Τα άωρα κύτταρα της λεμφικής σειράς κατέχουν μια 

διαταραγμένη οργάνωση των μεμβρανικών τους λιπιδίων. Τα λιπίδια αυτά 

αποκτούν μια περισσότερο οργανωμένη διάταξη καθώς τα κύτταρα 

ωριμάζουν. Όταν διεγερθούν με κάποιο αντιγονικό ερέθισμα, η διάταξη 

των μεμβρανικών λιπιδίων διαταράσσεται ξανά. (161). Το ίδιο έχει βρεθεί 

ότι συμβαίνει και στις άλλες κυτταρικές σειρές (μονοπύρηνα και 

πολυμορφοπύρηνα) (159). Οι αλλαγές λοιπόν στην διάταξη των λιπιδίων 

της μεμβράνης των κυττάρων είναι απόλυτα συνδεδεμένες με την 

ωρίμανση και διαφοροποίηση τους, με την ανοσολογική τους διέγερση και 

πιθανότατα με την καρκινική τους εξαλλαγή.  Φαίνεται ότι η υψηλή 

συγγένεια της Μc 540 με κάποια κύτταρα αντικατοπτρίζει την απώλεια της 

ασυμμετρίας των φωσφολιπιδίων της κυτταρικής τους μεμβράνης  (159, 

162). 

 Η πρόσληψη της Μc 540 από τα λευχαιμικά κύτταρα είναι πολύ 

μεγαλύτερη από ότι στα άωρα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα (157, 

163). Πιστεύεται λοιπόν ότι η μεγαλύτερη συγγένεια της Μc 540 με τα 

λευχαιμικά και λεμφωματικά κύτταρα, επίσης αντικατοπτρίζει μια 

μεγαλύτερη απώλεια της ασυμμετρίας των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης, 



από αυτήν που έχουν τα φυσιολογικά αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. 

Πολλές πρόσφατες μελέτες προσανατολίζονται στην ανεύρεση ουσιών, ή 

άλλων συνθηκών, οι οποίες αυξάνουν την προσληψη της Μc 540 από τα 

λευχαιμικά κύτταρα, χωρίς να επιδρούν ιδιαίτερα στην σύνδεση της με τα 

φυσιολογικά κύτταρα του αίματος. Τέτοιες ουσίες είναι η λευκωματίνη, οι 

LDL  λιποπρωτεΐνες, η χλωροπρομαζίνη, η νευραμινιδάση και η 

ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση με άλλες χρωστικές, όπως η φθαλοκυανίνη  

(163, 164). Ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες θειόλες, όπως γλουταθειόνη 

και κυστεαμίνη προφυλάσσουν τα φυσιολογικά κύτταρα από τις 

φωτοδυναμικές βλάβες της ΦΔΘ, χωρίς να ελαττώνονται οι αντιϊικές, ή 

αντινεοπλασματικές δράσεις της Mc 540 φωτοακτινοβόλησης (165). 

Φαίνεται ότι οι ουσίες αυτές βοηθούν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης που 

διαθέτουν τα κύτταρα ενάντια στην καταστροφική επίδραση της ΦΔΘ. 

 Μια άλλη ιδιότητα της Μc 540 είναι η εκλεκτική σύνδεση της με ιούς 

οι οποίοι φέρουν κάψα από λιπίδια, όπως ο ιός της ερυθρολευχαιμίας 

Friend, ο ιός Sindbis, ερπητοϊοί τύπου 1, ο ιός της επίκτητης 

ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1) και ο ιός της Τ-λευχαιμίας- 

λεμφώματος των ενηλίκων τύπου 1 (HTLV-1) (166-168). Σε διάφορες 

μελέτες έχει τεκμηριωθεί ότι με κατάλληλη ακτινοβόληση μπορεί να 

απενεργοποιηθούν αυτοί οι ιοί, ενώ επιβιώνει ικανός αριθμός αρχέγονων 

πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι και 



άλλες χρωστικές, όπως παράγωγα αιματοπορφυρίνης και 

βενζοπορφυρινών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό (169).  

 Η άμεση συστηματική τοξικότητα που παρουσιάζει η Μc 540 

συγκρινόμενη με άλλες χρωστικές είναι μικρή (η LD50 σε  B6D2F1 είναι 

84mg/kg) (171). Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η χρωστική 

απομακρύνεται από την κυκλοφορία ταχέως (χρόνος ημισίας ζωής 15 έως 

30 λεπτά). Η κάθαρση της ουσίας γίνεται μέσω του ήπατος όπου η 

χρωστική ταχέως μεταβολίζεται σε μη φθορίζοντα παράγωγα (170). Ο 

θάνατος ποντικών από μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας, πιστεύεται ότι 

οφείλεται στην αδυναμία διάλυσης πολύ μεγάλων δόσεων της ουσίας στο 

αίμα (171). Τέλος, λόγω της δομής της και του τρόπου δράσης της είναι 

απίθανο η Μc 540 να έχει μεταλλαξιογόνες ιδιότητες. Η Μc 540 φέρει 

αρνητικό φορτίο το οποίο την εμποδίζει να διεισδύει δια μέσου των 

κυτταρικών μεμβρανών των προσβεβλημένων κυττάρων και να ενώνεται 

με τα αρνητικά φορτισμένα νουκλεϊνικά οξέα (141). Μελέτες που έγιναν 

πάνω στο ερώτημα αυτό,  έδειξαν ότι η ίδια η Μc 540 δεν προκαλεί 

μεταλλάξεις έφοσον ευαισθητοποιείται με μια μη μεταλλαξιογόνα πηγή 

φωτός (172). 

 

 

 

 



4.  ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 ΦΩΤΟΣ  

 

 

 Για να δημιουργηθούν φωτοδυναμικές αντιδράσεις είναι απαραίτητη 

η παρουσία φωτός κατάλληλου μήκους κύματος το οποίο δρά σε ένα 

φωτοευαισθητοποιητή και τον διεγείρει. Η ακτινοβόληση ιστών και 

κυττάρων πρέπει να κατανέμεται εξίσου και με ακρίβεια σ’αυτά. Η φωτεινή 

πηγή που χρησιμοποιείται πρέπει να εκπέμπει φως κατάλληλου μήκους 

κύματος και εντάσεως ικανής για να διεγείρει τον φωτοευαισθητοποιητή. 

  Για τη θεραπεία των συμπαγών όγκων, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν 

λαμπτήρες ξένου (xenon arc), οι οποίες όμως σήμερα χρησιμοποιούνται 

σπάνια. Στην κάθαρση μυελού χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στο παρελθόν 

το λευκό φώς (131, 132, 173-175). Πρόσφατα αρχισε η χρήση της 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας (Laser) με την υπόθεση ότι αυτή θα 

προκαλέσει μικρότερη θερμική καταστροφή στα φυσιολογικά αιμοποιητικά 

κυτταρα. Η θερμική βλάβη από την ακτινοβολία δεν είναι απαραίτητη για 

την επίτευξη του φωτοδυναμικού αποτελέσματος (176) και η δημιουργία 

της σημαίνει μείωση της εκλεκτικότητας της ΦΔΘ, λόγω του ότι οι βλάβες 

από την θερμότητα δεν περιορίζονται στα κύτταρα στόχους, αλλά 

επεκτείνονται και στα φυσιολογικά.  



 Στην ΦΔΘ σήμερα χρησιμοποιούναι κυρίως μεταβλητού μήκους 

κύματος (tunable dye laser) τα οποία έχουν ικανότητα αλλαγής του μήκους 

κύματος, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εκλεκτικής διέγερσης διαφόρων 

φωτοευαισθητοποιητών. Τα συστήματα αυτά όμως είναι δύσχρηστα λόγω 

του όγκου τους, κοστίζουν ακριβά  και απαιτούν πολλά έξοδα συντήρησης. 

Για τη διέγερση της Μc 540 μπορούν να χρησιμοποιηθούν το  Argon Laser 

το οποίο εκπέμπει συνεχή και το Neodymium-Yag το οποίο εκπέμπει 

παλμική ακτινοβολία. Το  Argon Laser περιέχει σαν ενεργό υλικό ιόντα του 

αερίου αργού (Ar+) και εκπέμπει ακτινοβολία μήκους κύματος από 488 

(κυανούν) έως 514nm (πράσινο). Το Neodymium-Yag έχει ως ενεργό 

υλικό κρύσταλλο Ytrium aluminium Garnet,YAG εμπλουτισμένο με ιόντα 

Νεοδιμίου και εκπέμπει ακτινοβολία με μήκος κύματος 1060nm (177, 145).

   

 Στην κλινική ογκολογία, το μήκος κύματος του φωτός που 

χρησιμοποιείται δεν έχει σημασία εφόσον ο καρκινικός ιστός βρίσκεται  

επιφανειακά στο σώμα, ή όταν η ΦΔΘ γίνεται ex vivo, όπως στην 

περίπτωση της κάθαρσης μυελού, οπότε δεν υπάρχει καθόλου 

απορρόφηση από τους ιστούς του σώματος. Επειδή όμως το φως 

παρουσιάζει χαμηλή διαπερατότητα στους ιστούς και η ένταση του 

ελαττώνεται εκθετικά με το βάθος (179), τα πράγματα γίνονται πιο 

πολύπλοκα στους καρκίνους οι οποίοι βρίσκονται εσωτερικά στο σώμα. 

Με την χρήση κατάλληλων οπτικών ινών, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα 



της ακτινοβολίας Laser να προσεγγίσει ιστούς οποιασδήποτε εντόπισης 

μέσα στο σώμα. Οι οπτικές ίνες συνδεδεμένες σε κατάλληλα ενδοσκόπια 

μεταφέρουν ακτινοβολία με ακριβές μήκος κύματος και σταθερής ισχύος 

και επιτρέπουν ομοιόμορφη ακτινοβόληση των ιστών. Οι οπτικές ίνες 

μπορεί να ακτινοβολούν με διαφορετικούς τρόπους τους ιστούς. Μπορούν 

να ακτινοβολούν από την επιφάνεια τους, να εμφυτεύονται μέσα στον 

καρκινικό ιστό, ή να τον ακτινοβολούν διαπερνώντας τον (129).   

5.  ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

  

 Τον όρο φωτοδυναμική αντίδραση περιέγραψε πρώτος ο Oscar 

Raab (179) με σκοπό να περιγράψει το φαινόμενο της θανάτωσης 

πρωτοζώων από ηωσίνη, ή ακριδίνες και φως. Σήμερα, ο όρος 

“φωτοδυναμική αντίδραση” αναφέρεται σε φαινόμενα 

φωτοευαισθητοποίησης στα οποία συμμετέχει το μοριακό οξυγόνο. Οι 

περισσότεροι φωτοευαισθητοποιητές στην κατάσταση ηρεμίας τους 

(singlet state) είναι μόρια με τα ηλεκτρόνια τους σε ζεύγη. Όταν ο 

φωτοευαισθητοποιητής απορροφά ένα φωτόνιο, μεταπίπτει σε μια 

κατάσταση διέγερσης (excited singlet state) στην οποία φέρει ένα μονήρες 

ηλεκτρόνιο. Στην κατάσταση αυτή μπορεί να παραμείνει για μικρό χρονικό 

διάστημα ( 1 έως 100 nsec). Από εκεί επιστρέφει στην αρχική του 

κατάσταση ηρεμίας, εκπέμποντας θερμότητα, ή φως και γενικά 



προκαλώντας μικρή βλάβη στα βιολογικά συστήματα στα οποία έχει 

προσροφηθεί. Μια δεύτερη δυνατότητα επίσης, είναι να μεταπέσει σε μια 

κατάσταση μεγαλύτερης διέγερσης (triplet stage), στην οποία φέρει δύο 

μονήρη ηλεκτρόνια. Οι φωτοευαισθητοποιητές σε αυτή την κατάσταση 

διέγερσης έχουν χρόνο ζωής που κυμαίνεται από μικροδευτερόλεπτα έως 

δευτερόλεπτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν περισσότερο χρόνο να 

αντιδρούν με άλλα μόρια και να τα καταστρέφουν (180-182). 

 Οι αντιδράσεις των φωτοευαισθητοποιητών οι οποίοι βρίσκονται σε 

triplet stage είναι δυο τύπων : α) απευθείας δράση με το υπόστρωμα και 

μεταφορά ηλεκτρονίων, ή ατόμων υδρογόνου στο υπόστρωμα, σε ρίζες, ή 

ιόντα ριζών, τα οποία αφού αλληλεπιδράσουν με το οξυγόνο, δίνουν 

οξειδωτικά προιόντα (αντιδράσεις τύπου Ι) και β) μεταφορά ενέργειας 

απευθείας στο οξυγόνο και σχηματισμός διεγερμένου οξυγόνου (singlet 

oxygen, 1O2), το οποίο έχει υψηλό οξειδωτικό δυναμικό ( ο χρόνος ημισίας 

ζωής του είναι 4/ 10-6 sec στο νερό, 50-100 /10-6 sec στα λιπίδια και 0.6/10-

6 sec στο κυτταρικό περιβάλον) (183) (αντιδράσεις τύπου ΙΙ) (137, 180, 

181, 184).  

 Υπάρχουν πολλές έμμεσες ενδείξεις ότι το singlet oxygen είναι η 

κύρια ουσία που προκαλεί την κυτταρική βλάβη στην ΦΔΘ, αλλά 

απευθείας μετρήσεις του είναι εξαιρετικά δυσκολες. Γενικά, υψηλές 

συγκεντρώσεις υποστρώματος και χαμηλές συνγκεντρώσεις οξυγόνου, 

εκλύουν αντιδράσεις τύπου Ι. Αντίθετα, χαμηλές συγκεντρώσεις 



υποστρώματος και υψηλές οξυγόνου εκλύουν αντιδράσεις τύπου ΙΙ. Είναι 

δε συνηθισμένο οι δύο αυτοίτύποι αντιδράσεων να γίνονται ταυτόχρονα 

(180). 

 Σε κυτταρικό επίπεδο το σημείο εντόπισης της βλάβης που 

προκαλείται από την ΦΔΘ εξαρτάται ουσιαστικά από την εντόπιση του 

φωτοευαισθητοποιητή, γιατί η μέγιστη ακτίνα δράσης του φωτοδυναμικού 

φαινομένου είναι της τάξης του 0.1m μm (185). Έχουν αναφερθεί 

αλλοιώσεις των λιπιδίων, των πρωτεϊνών και των ενζημικών συστημάτων 

της κυτταρικής μεμβράνης, των ενδοκυττάριων ενζυμικών συστημάτων, 

των λυσσοσωματίων, των μιτοχονδρίων και του πυρήνα. (180, 186-188). 

Οι βλάβες όμως του DNA οι οποίες έχουν παρατηρηθεί με τη 

φωτοδυναμική θεραπεία φαίνεται ότι προκαλούνται μόνο εφόσον 

καταστραφεί η πυρηνική μεμβράνη, γιατί οι φωτοευαισθητοποιητές δεν 

προσλαμβάνονται από τον πυρήνα (189). Συχνά, η ίδια η χρωστική γίνεται 

στόχος του singlet O2 ή των ελεύθερων οξειδωτικών παραγώγων (180).  

 Οι φωτοδυναμικές αντιδράσεις που προκαλούνται με την Μc 540, 

αρχικά υπήρχε η εντύπωση οτι ήταν αντιδράσεις τύπου ΙΙ (190-191). 

Αργότερα όμως έγινε γνωστό ότι σ’ ένα βαθμό προκαλούνται και 

αντιδράσεις τύπου Ι (181, 192-193). Η Μεροκυανίνη 540 συνδέεται με τα 

λιπίδια των κυτταρικών μεμβρανών (158, 159), με αποτέλεσμα οι 

καταστροφικές βλάβες στα κύτταρα λόγω της  ΦΔΘ, να ξεκινούν από την 

κυτταρική τους μεμβράνη. Όταν οι μεμβράνες των κυττάρων 



ευαισθητοποιούνται με  Μc 540, είναι ομοιόμορφα ευαίσθητες στις 

καταστροφικές ιδιότητες του singlet O2, αντίθετα με άλλες χρωστικές όπως 

το ερυθρό της Βεγγάλης (Rose Bengal) (194). 

 Οι πρώτες μορφολογικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στα 

κύτταρα είναι η  αύξηση του όγκου τους. Τα κύτταρα αποκτούν κυτταρικές 

προσεκβολές, χάνουν την δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται και τελικά 

γίνονται θετικά στη χρώση με κυανούν του τρυπανίου (που ισοδυναμεί με 

κυτταρικό θάνατο). Η αύξηση του όγκου των κυττάρων οφείλεται στη 

βλάβη ενζυμικών συστημάτων, όπως Na/K-ATPase, Mg2+-ATPase και 

5’Nucleotidase τα οποία βρίσκονται συνδεδεμένα με τις κυτταρικές 

μεμβράνες (195, 196), καθώς και σε απευθείας βλάβες πρωτεϊνών οι 

οποίες είναι συστατικά σε αντλίες ιόντων, ή διαύλους ιόντων. Με την 

καταστροφή των κυτταρικών μεμβρανών αρχίζει να επηρεάζεται και η 

λειτουργία ενδοκυττάριων ενζύμων, όπως τα κυττοχρώματα και η 

γαλακτική δεϋδρογονάση (195), ενώ άλλα ένζυμα όπως η 

ακετυλοχολινεστεράση παραμένουν ανέπαφα (196). Ουσίες όπως το 

σελήνιο και η δεσφερριοξαμίνη φαίνεται ότι προστατεύουν την βλάβη των 

ενζυμικών συστημάτων σε κύτταρα λευχαιμικων σειρών, ενώ αντίθετα 

άλλες όπως ο σίδηρος την επάγουν (196, 197).  

 Σε παρατεταμένη ακτινοβόληση, η Μc 540 καταστρέφει 

ενδοκυττάριες μεμβράνες (μεμβράνες ενδοπλασματικού δικτύου, πυρηνική 

μεμβράνη) και διαταράσσει την λειτουργία των μιτοχονδρίων, αλλά 



φαίνεται όμως ότι οι ενδοκυττάριες αυτές βλάβες συμβαίνουν μόνο εφόσον 

η κυτταρική μεμβράνη έχει καταστραφεί με μη αναστρέψιμο τρόπο (184, 

195) 

 Η ποσότητα της χρωστικής που συνδέεται σε ένα κύτταρο είναι 

πιθανά ο πιο σημαντικός ποράγοντας που καθορίζει την φωτοευαισθησία 

του. Επειδή τα λευχαιμικά, και λεμφωματικά κύτταρα  συνδέονται, όπως 

προαναφέρθηκε, πολύ περισσότερο με την Μc 540, απ’ ότι τα αρχέγονα 

και προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, καταστρέφονται σε πολυ μεγαλύτερο 

βαθμό με την Μc 540 φωτοακτινοβόληση. Τα κύτταρα όμως των 

περισσότερων συμπαγών όγκων δεν είναι ευαίσθητα στη 

φωτοευαισθητοποίηση με Μc 540. Κύτταρα νευροβλαστώματος και 

ραβδομυοσαρκώματος είναι μεταξύ των πιο ευαίσθητων κυττάρων, ενώ 

του κακοήθους μελανώματος μεταξύ των πιο ανθεκτικών (173, 198, 199). 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η σύνδεση και η ευαισθησία στην Μc 

540 φωτοακτινοβόληση λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο στα λευχαιμικά 

κύτταρα από ότι στα κύτταρα των συμπαγών όγκων (200, 201). Μελέτες 

σε κυτταρικές σειρές μελανώματος έχουν δείξει ότι η συνέργεια δύο 

χρωστικών με διαφορετικό βιολογικό στόχο μπορεί να δώσει καλύτερα 

αποτελέσματα από ότι η κάθε μια χρωστική όταν χρησιμοποιηθεί μόνη της 

(202).  

  

 



6.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΔΘ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 

  

 Η ΦΔΘ εχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και συνεχίζει μέχρι 

σήμερα να εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς της ιατρικής, όπως στη 

δερματολογία για τη θεραπεία της ψωρίασης, της λεύκης, των οξυτενών 

κονδυλωμάτων  και των ερπητικών βλαβών δέρματος και οφθαλμού, (202-

204), στη ρευματολογία για τη θεραπεία αυτοάνοσων νοσημάτων (205-

207), στη χειρουργική για τη διάγνωση αθηρωματικών πλακών στα αγγεία 

(207, 208) και στην αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη (209), 

στην οφθαλμολογία, σε ερευνητικό επίπεδο, για τη φωτοθρόμβωση της 

νεοαγγείωσης του κερατοειδούς (210) και  στην αιματολογία για την 

απομάκρυνση ιών και βακτηριδίων από τα παράγωγα του αίματος και από 

τις κυτταρικές καλλιέργειες (211, 166). Πρόσφατες έρευνες, οι οποίες 

αφορούν την δυνατότητα της ΦΔΘ να διαφοροποιεί ανοσολογικές 

αντιδράσεις χωρίς να προκαλεί κυτταρική καταστροφή, έδειξαν τη 

δυνατότητα εξάπλωσης της ΦΔΘ σε ένα τελείως καινούργιο πεδίο (207). Η 

ανοσοκαταστολή που έχει παρατηρηθεί με την ΦΔΘ (207, 212), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας, 

όπως για παράδειγμα είναι η απόρριψη του μοσχεύματος και η αντίδραση 

μοσχεύματος κατά ξενιστή (213, 214). Το βασικό όμως πεδίο εφαρμογών 

της ΦΔΘ είναι η ογκολογία. Οι φωτοευαισθητοποιητές σήμερα 



χρησιμοποιούνται στην ογκολογία σε δύο κυρίως τομείς : τη  

φωτοδιαγνωστική απεικόνιση και τη φωτοδυναμική θεραπεία. 

 Η ανάπτυξη σύγχρονων Laser εξελιγμένης τεχνολογίας και της 

οπτικής φασματοσκοπίας, έδωσε τη δυνατότητα της αναγνώρισης 

καρκινικού ιστού με ελάχιστη βλάβη στα φυσιολογικά. Η μέθοδος της 

διάγνωσης των συμπαγών όγκων  με βάση τις φωτοδυναμικές 

αντιδράσεις, στηρίζεται στις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ 

φυσιολογικών και νεοπλασματικών ιστών, στο φάσμα εκπομπής του 

φωτοευαισθητοποιητή, ο οποίος έχει προσρροφηθεί στους ιστούς αυτούς. 

Η φωτοδιαγνωστική απεικόνιση εφαρμόζεται στη διάγνωση καρκίνου του  

πνεύμονα (215, 216), γυναικολογικών καρκίνων (217), καρκίνου της 

ουροδόχου κύστεως (218), του καρκίνου της στοματικής κοιλότητας in situ 

και δερματικών καρκίνων στην περιοχή κεφαλής-τραχήλου (219).  

 Στην αιματολογία πρώτος ο Valinsky και οι συνεργάτες του 

ανακοίνωσαν την αξία της Μc 540 στη διάγνωση λευχαιμικών  κυττάρων 

στο περιφερικό αίμα (156). Οι ίδιοι ερευνητές υποστήριξαν ότι η μέθοδος 

αυτή μπορεί να κάνει διάγνωση της   λευχαιμικής υποτροπής 3 έως 4 

μήνες νωρίτερα από τις συμβατικές μεθόδους με το μικροσκόπιο. Σχετικά 

με την δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης των αιματολογικών κακοηθειών με 

Μc 540, έγιναν πολλές μελέτες στο παρελθόν (220-222). Παρά το ότι τα 

λευχαιμικά κύτταρα βάφονται εντονότερα με τη χρωστική σε σχέση με τα 

φυσιολογικά, η χρώση με Μc 540 δεν βρήκε τελικά ευρεία αποδοχή σαν 



διαγνωστικός παράγοντας, λόγω του ότι η μέθοδος  είναι πολύ δύσχρηστη 

για ρουτίνα στο εργαστήριο. Σήμερα η Mc 540, όπως και άλλες 

φωτοευαίσθητες χρωστικές, χρησιμοποιούνται ερευνητικά  για την μελέτη 

της δομής και της σύστασης των λιπιδίων των διαφόρων βιολογικών 

μεμβρανών (223-225).  

 Στην θεραπεία του καρκίνου η ΦΔΘ χρησιμοποιείται τα τελευταια 20 

χρόνια. Περισσότεροι από 3000 ασθενεις έχουν αντιμετωπιστεί 

θεραπευτικά με την μέθοδο αυτή, σε διάφορες όχι τυχαιοποιημένες 

μελέτες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο ιστολογικός τύπος της 

κακοήθειας έχει περιορισμένο ρόλο στην ανταπόκριση των συμπαγών 

όγκων στην ΦΔΘ, ενώ όγκοι οι οποίοι μεγαλώνουν αργά και έχουν λίγη 

αγγειοβρίθεια συνήθως δεν ανταποκρίνονται στην ΦΔΘ (129). Όγκοι του 

γαστρεντερικού συστήματος, του τραχειοβρογχοπνευμονικού δέντρου και 

του ουροποιητικού συστήματος, αντιμετωπίζονται σήμερα με την χρήση 

ειδικών ενδοσκοπίων (226-228). Όγκοι του δέρματος οι οποίοι ειναι 

εκτεταμένοι , διάσπαρτοι, ή σε θέσεις που είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστούν με τις κλασσικές μεθόδους θεραπείας, αποτελούν 

ενδείξεις για ΦΔΘ (229). Στούς όγκους του εγκεφάλου, οι οποίοι είναι οι 

συχνότεροι όγκοι της παιδικής ηλικίας, δοκιμάζονται οπτικές ίνες, οι οποίες 

εμφυτεύονται στον καρκινικό ιστό, με σκοπό να γίνεται μακρόχρονη και 

εκτεταμένη ακτινοβόληση (230). Η ανταπόκριση όμως των όγκων στη 

θεραπεία δεν φαίνεται να διαφέρει από αυτήν που παρατηρείται με 



συμβατικές και λιγότερο πολύπλοκες μεθόδους, ενώ σε μερικούς ασθενείς 

η φωτοευαισθησία, λόγω της ΦΔΘ, επιδεινώνει την ποιότητα ζωής τους 

σημαντικά (231). Η ΦΔΘ εφαρμόζεται με μεγαλύτερη επιτυχία στη 

θεραπεία του καρκίνου του βλεννογόνου του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος, όπου αναφέρονται ποσοστά πλήρους ύφεσης μέχρι  77% στα 

πρώϊμα στάδια (232). Πολύ καλά αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί με τη 

χρήση της ΦΔΘ σε πρωτοπαθείς, ή μεταστατικούς γυναικολογικούς 

καρκίνους (233). Τέλος, το κακόηθες μελάνωμα του χοριοειδούς χιτώνα 

του οφθαλμού είναι ανθεκτικό στη ΦΔΘ, ενώ η μέθοδος αυτή μπορεί να 

είναι αποτελεσματική στα πρώιμα στάδια του ρετινοβλαστώματος (234). 

Υψηλές δόσεις όμως φωτοευαισθητοποιητών και ακτινοβολίας μπορουν 

να προκαλέσουν θερμική καταστροφή στο μελάνωμα του χοριοειδούς, ενώ 

ο συνδυασμός φωτοευαισθητοποιητή με μονοκλωνικά αντισώματα παρέχει 

μεγαλύτερη εκλεκτικότητα στην ΦΔΘ για την αντιμετώτιση του 

ρετινοβλαστώματος (234, 235). 

  Γενικά, η εμπειρία απο την ΦΔΘ στους συμπαγείς όγκους, έχει δείξει 

ότι η απομάκρυνση όγκων με πολύ μεγάλο μεγέθος, αντίθετα με τις 

αρχικές ελπίδες, τελικά στην πράξη είναι δύσκολη γιατί η διείσδυση του 

φωτός στους ιστούς είναι περιορισμένη. Για το λόγο αυτό, τα περισσότερα 

κέντρα σήμερα έχουν την τάση να χρησιμοποιούν την ΦΔΘ στα πρώτα 

στάδια του καρκίνου με σκοπό την θεραπεία του, όπως συμβαίνει σε 

καρκίνους των βλεννογόνων του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού 



συστήματος, των βρόγχων και της ουροδόχου κύστεως. Η ΦΔΘ 

χρησιμοποιείται επίσης με επιτυχία σε προχωρημένα στάδια με σκοπό την 

ανακούφιση του αρρώστου από πιεστικά συμπτώματα που προκαλούν οι 

όγκοι κυρίως αυτοί των βρόγχων και του οισοφάγου (129).   

 

 

 

 

 

    

7.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΔΘ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ 

 ΜΥΕΛΟΥ. 

  

 Η εκσεσημασμένη διαφορά που παρατηρείται στην σύνδεση της Μc 

540 μεταξύ αρχέγονων και πολυδύναμων φυσιολογικών αιμοποιητικών 

κυττάρων και λευχαιμικών-λεμφωματικών κυττάρων, έχει γίνει από τις 

αρχές της δεκαετίας του 80’ αντικείμενο έρευνας, Μεγάλο ερευνητικό 

ενδιαφέρον υπάρχει σήμερα γύρω από τις εφαρμογές της ΦΔΘ  στην 

αιματολογία-ογκολογία, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόληψη και 

θεραπεία του οξέος και χρόνιου GVHD (Graft versus host disease), την 

πρόληψη της αλλοευαισθητοποίησης με τις μεταγγίσεις κατά την ΜΜΟ, η 



οποία οδηγεί στην απόρριψη του μοσχεύματος, την απενεργοποίηση ιών 

και παρασίτων στα μυελικά μοσχεύματα και στα παράγωγα του αίματος 

και βασικά την κάθαρση μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα (42). 

 Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν λάμπες λευκού φωτός σαν πηγή 

ακτινοβολίας. Για παράδειγμα ,όπως φαινεται στον πίνακα 1, σε ίδιες  

συνθήκες με τις οποίες η Μc 540 φωτοακτινοβόληση με λευκό φως 

προκαλεί  5 φορές ελάττωση των CFU-GEMM και CFU-GM  του 

ανθρώπου, προκαλεί πάνω από 20 φορές ελάττωση των πολυδύναμων 

αιμοποιητικών κυττάρων του ποντικού CFU-12 και πάνω από 100.000 

φορές ελάττωση κυττάρων από διάφορες λευχαιμικές-λεμφωματικές 

σειρές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επίδραση της Μc 540 ακτινοβόλησης με λευκό φως στην 
επιβίωση νεοπλασματικών κυτταρικών σειρών και φυσιολογικών 
αιμοποιητικών κυττάρων από ανθρώπους και πειραματόζωα.  
_______________________________ 
 
Τύπος κυττάρων Προέλευση      Παράγοντας ελάττωσης         Βιβλ. 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
L1210   ΟΛΛ (π)        100.000 φορές          
131 
Neuro 2a  Νευροβλάστωμα (π)        50.000    "   173 
NB41A3  Nευροβλάστωμα (π)        50.000    "   173 
CFU-S12  Φυσιολ. μυελός (π)                 50    "   173 
IMR-32  Νευροβλάστωμα (α)   50.000    "   174 
SK-N-MC  Νευροβλάστωμα (α)          10.000    "   
 174 
SK-N-SH  Νευροβλάστωμα (α)    1000     "   174 
CFU-GEMM Φυσιολ. μυελός (α)        2      "   174 
CFU-GM  Φυσιολ. μυελός (α)        6       "    140 



BFU-E  Φυσιολ. μυελός (α)        6      "   140 
CFU-GEMM Φυσιολ. μυελός (α)        5      "   140 
HL-60  Προμυελ.Λευχαιμία (α)         > 100.000   "         
132,175,250 
Reh-6   ΟΛΛ (α)           > 100.000   "           
175 
SK-DHL-2  Ιστιοκ. β λέμφωμα (α)  > 100.000  "  
 140 
Daudi   Λέμφωμα Βurkitt (α)    50.000   "               
132,250 
Raji   Λέμφωμα Βurkitt (α)  100. 000   "  
 250 
K-562   Χ. Μ. Λ. (α)                 >100.000    " 
  250 
CCRF-SB  Ο. Λ. Λ. (α)                 >100.000    "  
 249 
Nalm-6  Προ Β - ΟΛΛ (α)           1, 2        "   249 
SK-MES-1  καρκίνος πνεύμονα (α)  110      
 251 
SK-LU-1  αδενοσάρκ. πνεύμονα (α) 20    251 
A 549   καρκίνος πνεύμονα (α)  4   
 251 
G 361   κακόηθες μελάνωμα (α)  6   
 251 
HT 144  κακόηθες μελάνωμα (α)  3   
 251 
A 204   ραβδομυοσάρκωμα (α)  200         
170,251 
RD 136  ραβδομυοσάρκωμα (α)  130         
170,251 
DCI-4Y9  Μ.Η.Λ. (α)    100.000   59 
DCI-LY13,2  Μ.Η.Λ. (α)    >100.000  
 59 
OCI-LY13,1  Μ.Η.Λ. (α)    >100.000  
 59 
---------------------------------------------------------------------------------- 
(π) : ποντίκι 
(α) : άνθρωπος           
ΧΜΛ : Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία 
Μ.Η.Λ.: Λέμφωμα όχι Hodgins  
 



 Πειράματα σε τρανσγενομικά ποντίκια, στα οποία είχε χορηγηθεί 

θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας, και έγινε διάσωση με μυελό (salvage 

therapy) ο οποίος περιείχε λευχαιμικά κύτταρα ή κύτταρα 

νευροβλαστώματος σε ποσοστό 1 έως 10%, έδειξαν ότι, αν στο μυελό είχε 

γίνει προηγούμενα κάθαρση με Μc 540 και λευκό φως, τα ποντίκια ζούσαν 

και παρέμεναν ελεύθερα νόσου. Αντίθετα, τα πειραματόζωα που δέχονταν 

μυελό στον οποίο δεν είχε γίνει κάθαρση, κατέληγαν εν μέσω πολλαπλών 

νεοπλασματικών διηθήσεων (131, 171, 173). Όπως ήταν αναμενόμενο η 

ικανότητα των μοσχευμάτων να αποκαταστήσουν την αιμοποίηση των 

πειραματοζώων στα οποία είχε χορηγηθεί θανατηφόρα δόση ακτινοβολίας 

ήταν κάπως ελαττωμένη, όταν στα μοσχεύματα αυτά είχε προηγηθεί Μc 

540 φωτοακτινοβόληση. Όμως αυτή η μείωση γινόταν αισθητή μόνο όταν 

περιορισμένος αριθμός μυελικών κυττάρων εχρησιμοποιείτο για 

μεταμόσχευση (173).    

 Τα κύτταρα των συμπαγών όγκων δεν παρουσιάζουν μεγάλη 

ευαισθησία στη φωτοακτινοβόληση με Μc 540, με εξαίρεση το 

νευροβλάστωμα. Η αυξανόμενη όμως σπουδαιότητα που παρουσιάζει η 

αυτόλογη μεταμόσχευση στη θεραπεία των συμπαγών όγκων, έχει σήμερα 

δημιουργήσει την ανάγκη εξεύρεσης αποτελεσματικών παραγόντων 

κάθαρσης έναντι αυτών. Μελέτες με άλλες χρωστικές, όπως η Photorfin II, 

η Victoria blue BO, ή συνδυασμός χρωστικών μεταξύ τους, δοκιμάζονται 

σήμερα με αποτελέσματα όμως όχι καλλίτερα από αυτά που δίνει η Μc 



540 φωτοακτινοβόληση (140, 202, 222, 236). Τα παράγωγα των 

βενζοπορφυρινών (BPD verteporfin, BPD-MA), έχουν  πρόσφατα δώσει 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Σε συνθήκες όπου τα δεσμευμένα προγονικά 

αιμοποιητικά κύτταρα ελαττώνονται κατά 10 φορές, τα λευχαιμικά κυτταρα 

αντίστοιχα, ελαττώνονται κατά 10.000 έως 1.000.000 φορές (134). Οι 

ουσίες όμως αυτές επίσης φαίνεται ότι δεν εχουν μεγάλη καταστροφική 

επίδραση σε κύτταρα συμπαγών όγκων (237).  

 Ουσίες οι οποίες ενισχύουν τις καταστροφικές επιδράσεις των 

φωτοοξειδωτικών φαινομένων στα νεοπλασματικά κύτταρα, αφήνοντας 

ανέπαφα τα φυσιολογικά, όπως είναι η αμινοθειόλη ethiofos (WR-2721) , 

έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στο παρελθόν για τη θεραπεία 

συμπαγών όγκων (133). Πρόσφατες έρευνες αφορούν τα σαλικυλικά τα 

οποία φαίνεται ότι αυξάνουν την απορρόφηση της Μc 540 από τα 

λευχαιμικά κύτταρα (238, 239), καθώς και άλλες ουσίες όπως οι 

σελενοϋπεροξειδάσες οι οποίες είναι ένζυμα που προστατεύουν τα 

κύτταρα από τα φωτοοξειδωτικά φαινόμενα της ΦΔΘ (240). 

 Η προκλινική αξιολόγιση των φωτοευαισθητοποιητών σαν 

παράγοντες κάθαρσης, περιλαμβάνει και τη δράση τους σε διάφορες 

κυτταρικές σειρές οι οποίες είναι ανθεκτικές σε φάρμακα. Οι περισσότερες 

τέτοιες κυτταρικές σειρές (για παράδειγμα, τα κύτταρα της λευχαιμικής 

σειράς P388/ADR του ποντικού, τα οποία είναι ανθεκτικά στην 

αδριαμυκίνη και οι κυτταρικές σειρές μυελώματος του ανθρώπου 



8226/R10, 8226/R40 οι οποίες παρουσιάζουν πολυφαρμακευτική αντοχή) 

παρουσιάζουν ίδια ευαισθησία στην Μc 540 φωτοακτινοβόληση με τα μη 

ανθεκτικά κυτταρικά τους ανάλογα. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα λευχαιμικά 

κύτταρα του ποντικού L 1210/L-PAM1, τα οποία περιέχουν αυξημένα 

ποσά γλουταθειόνης ενδοκυττάρια (165, 171).  Άλλες χρωστικές έχουν πιο 

πρόσφατα μελετηθεί σε κυτταρικές σειρές οι οποίες παρουσίαζουν 

πολυφαρμακευτική αντοχή, όπως τα παράγωγα της αιματοπορφυρίνης 

(DHE) και τα παράγωγα των βενζοπορφυρινών (BPD-MA), με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα (111). 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 80’ ξεκίνησε η χρήση της 

μονοχρωματικής ακτινοβολίας (Laser), με σκοπό την εξάλειψη της 

θερμικής βλάβης στα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, η οποία 

προκαλείται από τα μη ειδικά, για τη διέγερση της χρωστικής, μήκη 

κύματος του λευκού φωτός. Τα αποτελέσματα υπήρξαν ενθαρρυντικά : σε 

συνθήκες στις οποίες προκαλείται πλήρης καταστροφή κυττάρων 

λευχαιμικών σειρών από ανθρώπους (μείωση > από 100.000 φορές), 

αναφέρεται 40-55% επιβίωση των CFU-GM (241, 242). Τα αποτελέσματα 

αυτά φαίνεται να είναι καλύτερα από αυτά που αναφέρουν ερευνητές οι 

οποίοι δουλεύουν με λευκό φως. Εξάλλου η Μc 540 φωτοακτινοβόληση 

φαίνεται ότι δεν επηρεάζει βασικές λειτουργικές ιδιότητες των 

μακροφάγων, όπως η ικανότητα μετανάστευσης, η έκκριση λεμφοκινών, 

και η ικανότητα ανταπόκρισης στην έκκριση λεμφοκινών (61). 



 Πρόσφατα, ακτινοβόληση της Μc 540 με Laser, πριν την χορήγηση 

της στα κύτταρα δοκιμάστηκε από την ομάδα της Gulliya. Με την 

προενεργοποιημένη Μc 540 παρατηρήθηκε αναστολή 70-90% σε 

διάφορες λευχαιμικές σειρές και 90% αναστολή των ιών του έρπητα 1 

(HSV 1) και επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 1 (HIV 1), ενώ η 

επιβίωση των CFU-GM ήταν 40% (243, 244). 

 Ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται η κυτταρική καταστροφή με 

προενεργοποιμένη Mc 540 δεν είναι γνωστός. Η ικανότητα της όμως να 

δρα μέχρι ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση της, δείχνει ότι ο μηχανισμός 

δράσης της  διαφέρει κατά ένα μεγάλο μέρος από τις κλασικές 

φωτοδυναμικές αντιδράσεις. Τα φωτοπαράγωγα που δημιουργούνται με 

την προενεργοποίηση της Μc 540, φαίνεται ότι δρουν τουλάχιστον κατά 

ένα τμήμα, μέσω οξειδωτικών παραγώγων του οξυγόνου (245). Πολύ 

πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι δρα ευοδώνοντας την απόπτωση των 

κυττάρων μέσω τοποϊσομεράσης ΙΙ (246). Οι προενεργοποιημένες ουσίες 

μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμες στην κλινική πράξη ως 

αντινεοπλασματικά και αντιϊικά φάρμακα, χωρίς πλέον να είναι απαραίτητη 

η ακτινοβόληση των βιολογικών στόχων. Νεώτερες χρωστικές, όπως οι 

φθαλοκυανίνες και τα παράγωγα των βενζοπορφυρινών, καθώς και ουσίες 

οι οποίες ευνοόυν τη δράση τους στα λευχαιμικά κύτταρα, αποτελούν 

σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας (142, 143, 247). 



 Παρά το μεγάλο αριθμό προκλινικών ερευνών πάνω στη δυνατότητα 

κάθαρσης μυελού με ΦΔΘ, μια μόνο κλινική μελέτη φάσης 1 υπάρχει με 

περιορισμένο αριθμό ασθενών, οι οποίοι είχαν ανθεκτικές αιματολογικές 

κακοήθειες. Σαν φωτοευαισθητοποιητής χρησιμοποιήθηκε η Μc 540 σε 

τρείς διαφορετικές δόσεις και σαν πηγή ακτινοβολίας το λευκό φως. Από 

τους 21 ασθενείς, οι 9 παρουσίασαν πρώιμη υποτροπή, ή πέθαναν από 

λοίμωξη. Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε καθυστέρηση της 

ανάπλασης του μυελού, ενώ  3 ασθενείς έλαβαν και δεύτερη έγχυση 

κεκαθαρμένων κυττάρων μυελού. Κανένας ασθενής δεν περουσίασε 

παρενέργειες οι οποίες να σχετίζονται με την χρωστική. Μακρά επιβίωση 

ελεύθερης νόσου (πάνω απο 45 μήνες ) παρουσίασαν δύο μόνο ασθενείς 

(248). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν την αξία ανεύρεσης 

ουσιών οι οποίες προστατεύουν τα φυσιολογικά αρχέγονα αιμοποιητικά 

κύτταρα, ή και ευοδώνουν την καταστροφή των νεοπλασματικών κυττάρων 

με την Μc 540 φωτοακτινοβόληση. Η ακτινοβολία Laser και τα 

ανεπτυγμένα συστήματα ακτινοβόλησης που υπάρχουν σήμερα, φαίνεται 

ότι υπόσχονται πολλά για το μέλλον της ΦΔΘ στην κάθαρση του μυελού 

από τα κακοήθη κύτταρα.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EIΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
 
 

ΥΛΙΚΟ και ΜΕΘΟΔΟΙ 
---------------------------------------------------------- 
 



 

Κύτταρα 

 α) Κυτταρικές σειρές. 

 Χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα από κυτταρικές σειρές Reh-6 (όχι Τ, όχι 

B, ΟΛΛ, cALLA(+)), HL-60 (οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία) και K-562 

( χρόνια μυελογενής λευχαιμία), τα οποία παρέμειναν σε RPMI-1640 με 

10% ορό εμβρύου βοός (FCS), 1% πενικιλλίνη-στρεπτομυκίνη,  1% L-

γλουταμίνη και 1% πυροσταφυλικό νάτριο, στους 37ο C σε υγροποιημένη 

ατμόσφαιρα με 5% CΟ2 στον αέρα. Με αυτές τις συνθήκες τα κύτταρα 

πολλαπλασιάζονταν λογαριθμικά και η επιβίωσή τους ήταν μεγαλύτερη 

από 95%.  

 

 

 β) Κύτταρα ασθενών 

 Tα κύτταρα μυελού και περιφερικού αίματος ελήφθησαν από 21 

παιδιά, ηλικίας 6 μηνών έως 16 χρονών, τα όποία νοσηλεύονταν στην 

Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Αιματολογική Ογκολογική κλινική του 

Περιφεριακού Παν/κού νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ), με οξείες 

λευχαιμίες και συμπαγείς όγκους. Τα χαρακτηριστικά των “φρέσκων” 

δειγμάτων μυελού περιγράφονται στον Πίνακα 2. Κύτταρα μυελού από 8 

παιδιά αντίστοιχα, ίδιας ηλικίας, χωρίς αιματολογικές κακοήθειες, ή 

συμπαγείς όγκους, στά οποία έγινε παρακέντηση μυελού στα πλαίσια 



διερεύνησης παρατεινόμενου εμπύρετου, μεταβολικού νοσήματος, η 

λεμφαδενίτιδας, χρησιμοποιήθηκαν σαν μάρτυρες. Επίσης κύτταρα 

περιφερικού αίματος ελήφθησαν από δύο παιδιά τα οποία επίσης δεν 

νοσηλεύονταν για κακοήθεια. Η  χρησιμοποίηση των παρασκευασμάτων 

μυελού και περιφερικού αίματος από τους ασθενείς έγινε μετά από 

έγγραφη συγκατάθεση των γονέων τους και έγκριση του πρωτοκόλλου 

από την επιτροπή δεοντολογίας του Παν/μίου και του Νοσ/μείου. 

 Η μορφολογική εξέταση των μυελικών παρασκευασμάτων γινόταν 

μετά από χρώση με Wright-Giemsa. Για την ταυτοποίηση των οξέων 

λευχαιμιών χρησιμοποιήθηκαν επίσης ειδικές χρώσεις 

(μυελοϋπεροξειδάση, αντίδραση υπεριωδικού οξέως με Schiff (PAS), μη 

ειδικές εστεράσες, όξινη φωσφατάση),  κυτταρομετρία ροής και 

οστεομυελική βιοψία. Η ταξινόμηση των λευχαιμιών έγινε σύμφωνα με την 

ταξινόμηση κατά FAB (French-American-British). Η μελέτη της πιθανής 

διήθησης του μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα στους ασθενείς με 

συμπαγείς όγκους έγινε με οστεομυελική βιοψία. Σε όλους τους  ασθενείς 

με λευχαιμίες που συμμετείχαν στην μελέτη έγινε καρυότυπος στα κύτταρα 

του μυελού κατά την πρωτοδιάγνωση. 

 Η απομόνωση των μονοπύρηνων κυττάρων από το μυελό και το 

περιφερικό αίμα έγινε με φυγοκέντρηση σε Φικόλλη (Ficoll- Hypaque) 

(252). 

 



 
 
 
Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά των “φρέσκων δειγμάτων μυελού τα οποία 

           χρησιμοποιήθηκαν για την Μc 540 φωτοακτινοβόληση 

------------------------------------------------------------------------------ 

Νόσος   Αριθμός   Μυελός 

 

Β-ΟΛΛ (CD10+)  3   75-95% διήθηση  

Τ-ΟΛΛ   1   90% διήθηση 

ΟΜΛ    4   80-95% διήθηση 

Νευροβλάστωμα  1   95% διήθηση από κύτταρα   

        νευροβλαστώματος 

ΟΛΛ σε ύφεση  12   < 5% λευχαιμικά κύτταρα 

Μάρτυρες*   8   φυσιολογικός μυελός  

----------------------------------------------------------------------------- 
* Χρησιμοποιήθηκαν  μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος από δύο ακόμη  

μάρτυρες 
 

Αντιδραστήρια 

 Η Μεροκυανίνη 540 είναι της εταιρείας Sigma (St. Louis, Mo.) 

Παρασκευάστηκε διάλυμα Μc 540 σε συγκέντρωση 1mg/ml  με 50% 

αιθανόλη και διατηρήθηκε σε κατάψυξη -20ο C. Για να επιτευχθούν οι 

τελικές συγκεντρώσεις των διαλυμάτων χρησιμοποιήθηκε RPMI - 1640. Η 

ανθρώπινη λευκωματίνη (Human Albumin 25%) είναι της εταιρείας Bayer. 

Για την παρασκευή των τελικών συγκεντρώσεων των διαλυμάτων 

χρησιμοποιήθηκε επίσης RPMI - 1640. 



   

Πηγή Φωτός 

 Χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη Laser : 

α)  Argon Laser ( μοντέλο Spectra Physics Stabilite 2016): Tο Laser αυτό 

περιέχει σαν ενεργό υλικό ιόντα του αερίου αργού (Ar+) (Εικόνα 1). 

Εκπέμπει ακτινοβολία με μήκος κύματος από 488 nm έως 514 nm. Για να 

γίνει δυνατός ο διαχωρισμός της ακτινοβολίας σε μήκος κύματος 514 nm 

αντικαταστάθηκε το πίσω κάτοπτρο της οπτικής κοιλότητας του Laser με 

ένα πρίσμα .  

β) Neodym-YAG (Q-Switch) Laser  ( μοντέλο Spectra Physics) : το ενεργό 

υλικό είναι κρύσταλλος Ytrium Aluminum Garnet εμπλουτισμένος με ιόντα 

Νεοδυμίου. Το Laser αυτό είναι παλμικό με πλάτος παλμού 20-30nsec και 

εκπέμπει ακτινοβολία με μήκος κύματος 1,06 μm (Εικόνα 2).  

 Τα Laser αυτά είναι εγκατεστειμένα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής δομής και Laser, παράρτημα Laser και 

Εφαρμογών (Ηράκλειο). 

 Η δέσμη του φωτός κατευθυνόταν μέσα από μια συστοιχία 

κατόπτρων σε ένα φακό εστίασης ο οποίος την εστίαζε στο τρυβλίο του 

πειράματος. Τα τελευταία στάδια των ανακλάσεων, όσο και η εστίαση, 

έγιναν μέσα σε μεταλλικό κλοβό, με σκοπό την απομόνωση των δειγμάτων 

από το περιβάλλον, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος από την 

ανακλώμενη ακτινοβολία Laser (Εικόνα 3,4). Η βάση του τρυβλίου 



αποτελούνταν από μεταλλική μεμβράνη η οποία πάλλονταν με τη βοήθεια 

μιας παλμογεννήτριας με σκοπό την διαρκή ανακίνηση των κυττάρων τα 

οποία βρισκόντουσαν μέσα στο τρυβλίο.  

  

 

 

Ευαισθητοποίηση-φωτοακτινοβόληση  

 Σε μια πρώτη φάση πειραμάτων, εναιωρήματα κυττάρων των 

λευχαιμικών σειρών HL-60, Reh-6 και Κ-562 και μονοπύρηνα κύτταρα 

μυελού και περιφερικού αίματος σε RPMI-1640, με 10% FCS  και σε 

συγκέντρωση 3 Χ 106 κύτταρα/ml, τοποθετούνταν σε τρυβλία  35 X 10mm 

(Falcon petri dishes). Ακολουθούσε έκθεση σε  Argon Laser 514nm για 

χρόνο έως 100 λεπτά. Η επιβίωση των κυττάρων παρακολουθείτο σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης, με τη 

χρώση του κυανού του τρυπανίου.  

 Σε μια δεύτερη φάση πειραμάτων, εναιωρήματα των κυττάρων σε 

RPMI-1640, με 10% FCS  και στην ίδια συγκέντρωση, τοποθετούνταν σε 

τρυβλία και επωάζονταν με Μc 540 για 1 ώρα στους 37ο C, στο σκοτάδι, 

με ή χωρίς την προσθήκη ανθρώπινης λευκωματίνης. Στη συνέχεια, 

ακολουθούσε έκθεση σε  Argon Laser 514nm για χρόνο 1, 2, 3, 5, 6, 7.5, 9 

και 11 λεπτά στα  2 Watts . Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης τα 

διαλύματα ήταν τοποθετημένα σε βάση από αλουμίνιο έτσι ώστε να 



παραμένει σταθερή η θερμοκρασία στους 24 + 1ο C και ανακινούντο 

διαρκώς. Μετά την ακτινοβόληση με σκοπό την απομάκρυνση της 

χρωστικής, ακολουθούσαν δύο πλύσεις με RPMI-1640, επαναδιάλυση σε  

RPMI-1640 και επώαση στους 37oC. 

    Η επιβίωση όλων των κυττάρων προσδιορίστηκε με τη χρώση του 

κυανού του τρυπανίου 24 ώρες αργότερα. Για τα κύτταρα των λευχαιμικών 

σειρών η παρακολούθηση της επιβίωσης συνεχίστηκε σε υγρές 

καλλιέργειες για διάστημα 4 εβδομάδων. Στο τέλος των 4 εβδομάδων 

γινόταν καταμέτρηση των ζώντων κυττάρων σε συμπυκνωμένα  κατά 10 

φορές διαλύματα. Σαν κυτταρικός θάνατος 99.9999 %, για τα κύτταρα των 

λευχαιμικών σειρών, θεωρήθηκε η απουσία ζωντανών κύτταρων απ’ όλες 

τις περιοχές του αιματοκυττόμετρου (242). Είναι γνωστό, ότι ένας 

πληθυσμός ο οποίος αποτελείται από 8 μόνον HL-60 κύτταρα, είναι ικανός 

να αναπτύξει έναν αριθμό κυττάρων εύκολα αναγνωρίσιμο με την μέθοδο 

του αιματοκυττόμετρου (242). Ο πληθυσμός αυτός αριθμεί δηλαδή πάνω 

από 3750 κύτταρα, που είναι το όριο ανίχνευσης κυττάρων με τη μέθοδο 

αυτή (175). Εφ’όσον δεν έχει λοιπόν αναπτυχθεί κλώνος στο διάστημα των 

4 εβδομάδων θα πρέπει μετά την ΦΔΘ να επιβίωσαν λιγότερα από 8 

λευχαιμικά κύτταρα από την αρχική συνκεντρωση των 3 Χ 106 κυττάρων 

(κυττάρικός θάνατος > 99,9999 %). Τα πρόδρομα κύτταρα του μυελού και 

τα μονοπήρηνα του περιφερικού αίματος,  δεν επιβιώνουν in vitro για 

διάστημα πέραν των ολίγων ημερών, οπότε και η παρακολούθηση τους σε 



υγρές καλλιέργειες μετά την ΦΔΘ δεν κρίθηκε απαραίτητη. Τα 

νεοπλασματικά  κύτταρα τα οποία προέρχονταν από ασθενείς 

παρακολουθήθηκαν με υγρές καλλιέργειες, αλλά σε κανένα δείγμα (και 

στους μάρτυρες) δεν παρατηρήθηκε  επιβίωση κυττάρων μεγαλύτερη των 

δύο εβδομάδων.  

 Σε όλα τα πειράματα, κύτταρα μάρτυρες επωάζονταν με το ίδιο 

διάλυμα (50% αιθανόλης) που είχε επίσης χρησιμοποιηθεί για την διάλυση 

της Μc 540. 

 

 

 

 

Καλλιέργειες προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 

 Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τις κυτταρικές καλλιέργειες 

προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων ημιστερεάς φάσης έγινε σύμφωνα με 

προηγούμενη βιβλιογραφία (253), τροποποιημένη στο εργαστήριο ιστικών 

καλλιεργειών της Παιδιατρικής Κλινικής Αιματολογίας Ογκολογίας. 

Συγκεκριμένα, κύτταρα μυελού από ασθενείς με λευχαιμίες σε πλήρη 

ύφεση και φυσιολογικών μαρτύρων, διαχωρίστηκαν και 

φωτοακτινοβολήθηκαν, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. Πριν την 

επώαση τους με Μc 540, τοποθετήθηκαν σε φιάλη απομόνωσης 

μονοπυρήνων, για μία ώρα στους 37ο C. Μετά την φωτοακτινοβόληση και 



την έκπλυση της Μεροκυανίνης, τα κύτταρα του κάθε τρυβλίου 

επαναδιαλύονταν σε 1 ml RPMI-1640. Από το εναιώρημα αυτό των 

κυττάρων εγχύονταν 200μl (τα οποία περιείχαν 6Χ105 κύτταρα από την 

αρχική συγκεντρωση του εναιωρήματος) σε τρυβλία Petri 35mm, σε τελική 

συγκεντρωση 2 ml. Τα τριβλία περιείχαν 2ml  α-MeM διάλυμα, με 1% 

μεθυλοκυτταρίνη, 30% FCS, 20% BSA με β-μερκαπτοεθανόλη και τους 

απαραίτητους αυξητικούς παράγοντες. Τα τρυβλία επωάστηκαν σε 

υγροποιημένη ατμόσφαιρα με 5% CO2 στον αέρα. 

 Για τη διέγερση των CFU-GEMM αποικιών προστέθηκε στο 

καλλιεργητικό υλικό 2 IU/ml EPO, 5 ng/ml GM-CSF και 5 ng/ml IL-3. Για 

την καταμέτρηση των CFU-GEMM, μικτές αποικίες που περιείχαν κύτταρα 

ερυθράς σειράς με κύτταρα από άλλη μία σειρά τουλάχιστον (δηλ. 

μεγακαρυοκύτταρα, μακροφάγα, ηωσινόφιλα ή ουδετερόφιλα), μετρήθηκαν 

μετά από 14 ημέρες επώαση με ανάστροφο μικροσκόπιο. Σε πολλές 

περιπτώσεις, όταν αυτό κρινόταν απαραίτητο, οι αποικίες λαμβάνονταν 

από το τρυβλίο χρησιμοποιώντας ειδικά κεκαμένη πιπέτα Pasteur. Στη 

συνέχεια γινόταν χρώση με Wright Giemsa με σκοπό τη μορφολογική 

μελέτη των κυττάρων της αποικίας με κοινό μικροσκόπιο. 

 Για τις CFU-GM αποικίες χορηγήθηκαν 25 ng/ml G-CSF, 25 ng/ml 

GM-CSF και 5 ng/ml IL-3 σε κάθε τρυβλίο. Αποικίες που αποτελούντο από 

40 ή περισσότερα κύτταρα καταμετρήθηκαν την 10η ημέρα με την ίδια 

μέθοδο που αναφέρθηκε παραπάνω. Για τις αποικίες της ερυθράς σειράς 



(CFU-E και BFU-E) χορηγήθηκε ΕPO σε δόση 6 IU/ml την ημέρα 0. Οι 

CFU-E αποικίες αναγνωρίστηκαν και μετρήθηκαν την ημέρα 7 από το 

μικρό τους μέγεθος (8 έως 64 κύτταρα), ενώ οι BFU-E αποικίες, οι οποίες 

είναι καλά αιμοσφαιρινοποιημένα μεγαλύτερα αθροίσματα κυττάρων (> 64 

κύτταρα), την ημέρα 14. 

 

 

Στατιστική ανάλυση 

 Όλα τα πειράματα έγιναν τουλάχιστον 3 φορές και και για κάθε 

παράμετρο που μελετήθηκε, σε κάθε πείραμα χρησιμοποιήθηκαν τριπλά 

δείγματα. Στα αποτελέσματα αναφέρονται μέσος όρος και σταθερό 

σφάλμα (Μean+SΕ). Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν : unpaired t-test, για την εκτίμηση της διαφοράς μεταξύ 

δύο μέσων τιμών και εκτίμηση συντελεστού συσχέτισης κατά Pearson 

(linear regression and correlation) για τη συσχέτιση μεταξύ δύο 

παραμέτρων. Τέλος, για τη διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών 

περισσότερων από δύο ανεξάρτητων μετάβλητών χρησιμοποιήθηκε 

Αnalysis of variance (ANOVA, one way) και post hoc comparison τη 

δοκιμασία Tukey’s HSD (254). 

 Η εργασία υποβλήθηκε προς έγκριση από την Επιτροπή Έρευνας 

και Δεοντολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Παν/μίου Κρήτης και του 

Περ/κού Παν/κού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ). 



  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Α.  Επίδραση της μακρόχρονιας ακτινοβόλησης με 
 ακτινοβολία Laser στην επιβίωση των 
 κυττάρων. 
 
 

 Στα πειράματα που εκπονήθηκαν μελετήθηκε η δράση της 

ακτινοβολίας Laser σε λευχαιμικές σειρές και κύτταρα μυελού από 

ασθενείς με οξείες λευχαιμίες. Τα κύτταρα ακτινοβολήθηκαν με Laser 

Αργού 514nm και η επιβίωση τους μετρήθηκε στη διάρκεια της 

ακτινοβόλησης ανά 20 λεπτά. Παράλληλα γινόταν καταμέτρηση της 

επιβίωσης κυττάρων  τα οποία δεν είχαν ακτινοβοληθεί και τα οποία 

θεωρήθηκαν σαν μάρτυρες.  

 

 

 1) Επιβίωση κυττάρων λευχαιμικών σειρών. 
 
 



 Στο σχήμα 1 φαίνεται η διακύμανση της επιβίωσης των Reh-6, HL-60 

και K562 κυττάρων, η οποία έχει υπολογιστεί με βάση τον τύπο: L /M* , 

όπου L= ο αριθμός των κυττάρων τα οποία καταμετρούνταν με την χρώση 

του κυανού του τρυπανίου κάθε 20 λεπτά (L0, L20 ,L40 L60, L80, L100) και Μ*= 

ο ανάλογος αριθμός των κυττάρων μαρτύρων. Στα αποτελέσματα της κάθε 

καταμέτρησης  έγινε τροποποίηση με βάση τον τύπο : Μ*0,20,40,,......100 = 

Μ0,20,40,,......100 / L0 / Μ0 , με σκοπό την αναγωγή κυττάρων “L” και “Μ” σε ίδια 

αρχική συγκέντρωση κυττάρων ανά τρυβλίο. 

 Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, η μεγάλης διάρκειας 

φωτοακτινοβόληση  δεν σχετίζεται σημαντικά με την επιβίωση των 

κυττάρων σε καμμιά από τις κυτταρικές σειρές που εξετάστηκαν (r=0,14 

και Ρ=0,9 - r=-0,07 και Ρ=0,8 - r=0.4 και Ρ=0,32 για τις Reh-6, HL-60 και 

K562 λευχαιμικές σειρές αντίστοιχα). 

 
Σχήμα 1:  Διακύμανση της επιβίωσης Reh-6, HL-60 και Κ-562 

 κυτταρων κατά την ακτινοβόληση με Laser  
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2)  Επιβίωση λευχαιμικών και φυσιολογικών κυττάρων μυελού. 
 
 
 Τα λευχαιμικά κύτταρα ελήφθησαν από ασθενείς με ΟΜΛ (Μ2 κατά 

FAB) και Τ-ΟΛΛ. Οπως φαίνεται στο σχήμα 2, στο οποίο παρουσιάζεται η 

διακύμανση της επιβίωσης των κυττάρων κατά την διάρκεια της 

ακτινοβόλησης, δεν διαπιστώνεται σημαντική συσχέτιση μεταξύ του 

χρόνου ακτινοβόλησης και της επιβίωσης των λευχαιμικών, ή των 

φυσιολογικών κυττάρων (r=0,2 και Ρ=0,32 για ΟΜΛ, r=-0,87 και Ρ=0,06 

για ΟΛΛ και  r=-0,96 και Ρ=0,1 για τους φυσιολογικούς μάρτυρες). 

 
 

Σχήμα 2 : Διακύμανση επιβίωσης ΟΛΛ, ΟΜΛ και φυιολογικών 
 κυττάρων κατά την ακτινοβόληση με ακτινοβολία Laser  
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Β.   Επίδραση της φωτοδυναμικής θεραπείας με Μc 
 540 στην επιβίωση κυτταρων μυελού και 
 περιφερικού αίματος. 
 
 
 
 

1) Κύτταρα λευχαιμικών σειρών. 

• Επιβίωση HL-60 κυττάρων 

 Η επιβίωση των HL-60 κυττάρων φαίνεται στο σχήμα 3. Τα HL-60 

κύτταρα (3 Χ 106 κύτταρα /ml) ακτινοβολήθηκαν με Argon Laser 514 nm 

σε διάφορες δόσεις ακτινοβολίας, παρουσία 20 μg/ml ΜC 540. Η 

καταστροφή των λευχαιμικών κυττάρων είναι μεγαλύτερη με την αύξηση 

της δόσης ακτινοβολίας (r=-0,74, Ρ=0,05). Σε δόσεις ακτινοβολίας > 64,2 

J/cm2 παρατηρήθηκε κυτταρικός θάνατος 99,9999%.  

 
 
 

Σχήμα 3 : Επίδραση της Mc 540 φωτοακτινοβόλησης παρουσία ή όχι ανθρώπινης 
λευκωματίνης στην επιβίωση των HL-60 και Reh-6 λευχαιμικών κυττάρων  
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 Σε μια δεύτερη σειρά πειραμάτων δοκιμάστηκε η επίδραση της 

ανθρώπινης λευκωματίνης (Α.Λ) στην επιβίωση των HL-60 κυττάρων.  Τα 

κύτταρα ακτινοβολήθηκαν σε δόσεις ακτινοβολίας > 64,2 J/cm2 παρουσία 

20 μg/ml Μc 540 και διαφόρων δόσεων Α.Λ. (0,005%, 0,1%, 0,25%). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν χορηγήθηκαν δόσεις Α.Λ. 0,005% και 0,1% 

υπήρχε πλήρης κυτταρικός θάνατος στις δόσεις ακτινοβολίας που 

χρησιμοποιήθηκαν.  Παρουσία όμως 0,25% Α.Λ. και σε δόση ακτινοβολίας 

64,2 J/cm2, παρατηρήθηκε ανάπτυξη των λευχαιμικών κυττάρων στις 

καλλιέργειες μακράς διαρκείας, μετά την 2η εβδομάδα. Μεγαλύτερες 

δόσεις ακτινοβόλησης (≥74,8 J/cm2) απαιτήθηκαν για πλήρη κυτταρικό 

θάνατο (99.9999%). 

 HL-60 κύτταρα φωτοακτινοβολήθηκαν παρουσία 20μg/ml Mc 540 και 

0.25% Α.Λ., σε διάφορες δόσεις ακτινοβολίας. Η επιβίωση των κυττάρων 



ήταν αυξημένη σε συγκριση με τα δείγματα στα οποία δεν είχε χορηγηθεί 

Α.Λ. (σχήμα 3), ενώ δεν παρατηρήθηκε δράση μόνης της Laser 

ακτινοβολίας, ή της χρωστικής στην επιβίωση των κυττάρων (σχήμα 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 4 : Επίδραση της ακτινοβολίας Laser, της Mc 540 και της  
Laser ακτινοβόλησης παρουσία Mc 540 στην επιβίωση των 

 Reh-6 και HL-60 κυττάρων 
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• Επιβίωση Reh-6 κυττάρων. 



 Τα Reh-6 κύτταρα (3 Χ 106 κύτταρα /ml) ακτινοβολήθηκαν σε 

διάφορες δόσεις ακτινοβολίας με Argon Laser 514 nm , παρουσία 15 και 

20 μg/ml Μc 540. Στο σχήμα 3 φαίνεται ότι η κυτταροτοξικότητα είναι 

ανάλογη της δόσης ακτινοβολίας (r=-0,959, P=0,002). Σε δόσεις 

ακτινοβολίας ≥ 93.6 J/cm2 και Μc 540 20 μg/ml παρατηρήθηκε κυτταρικός 

θάνατος 99.9999%. Κατά την παρακολούθηση καλλιεργειών μακράς 

διάρκειας δεν παρατηρήθηκε ανάπτυξη κυττάρων. 

 Σε δόση ακτινοβόλησης 74.8 J/cm2 κανένα ζωντανό κύτταρο δεν 

αναγνωριζόταν με την χρώση του κυανού του τρυπανίου στα 

συμπυκνωμένα κατά δέκα φορές (θάνατος 99.9%) διαλύματα, 24 ώρες 

μετά την φωτοακτινοβόληση. Τα κύτταρα όμως, επανεμφανίστηκαν στις 

καλλιέργειες μετά την 1η εβδομάδα (σχήμα 5). Η επώαση με Μc 540 σε 

δόση 15 μg/ml δεν επέφερε πλήρη κυτταρικό θάνατο στις δόσεις 

ακτινοβολίας που χρησιμοποιήθηκαν (σχήμα 6). 

 
 
 
 
 

Σχήμα 5: Επίδραση της Mc 540 φωτοευαισθητοποίησης στην επιβίωση 
 των Reh-6 κυττάρων μετα από ακτινοβόληση με 74,8 J/cm2 και 93,6 J/cm2  

δόση ακτινοβολίας  Laser 
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Σχήμα 6 : Επίδραση 15 μg/ml Mc 540 και ακτινοβολίας Laser στην επιβίωση 
 των Reh-6 κυττάρων 
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Η επώαση με Α.Λ. βελτίωσε την επιβίωση των Reh-6 κυττάρων (σχήμα 7). 

Για να επιτευχθεί πλήρης κυτταρικός θάνατος (99,9999%), όταν τα 

κύτταρα επωάζονταν με Μc 540 20 μg/ml και 0,25% Α.Λ., απαιτήθηκε 

δόση ακτινοβολίας 112,3 J/cm2. Σε αυτές τις συνθήκες δεν παρατηρήθηκε 

ανάπτυξη λευχαιμικών κυττάρων στις καλλιέργειες μακράς διάρκειας. 

 
Σχήμα 7 :Επίδραση της ανθρώπινης λευκωματίνης (διάφορες δόσεις)  

στην επιβίωση των Reh-6 κυττάρων μετά από Μc 540  
φωτοακτινοβόληση με 93,6 J/cm2
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 Η κυτταροτοξική δράση μόνο της ακτινοβολίας Laser στα Reh-6 

κύτταρα ήταν < 20%.  Αυτή η κυτταροτοξική δράση δεν αποδόθηκε στην 



υπερθερμία, δεδομένου ότι η θερμοκρασία στα διαλύματα κατά την 

διάρκεια της ακτινοβόλησης παρέμενε 24 + 1ο C. Επώαση των κυττάρων 

μόνο με τη χρωστική έδειξε ότι δεν υπάρχει επίδραση της ΜC 540 στην 

επιβίωση των κυττάρων (Σχήμα 4). 

 

2) Κύτταρα περιφερικού αίματος 

 Μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος από φυσιολογικά παιδιά 

ακτινοβολήθηκαν με διάφορες δόσεις ακτινοβολίας Laser (Argon 514nm) 

παρουσία Μc 540 (20 μg/ml). Σε αυτά τα πειράματα δεν παρατηρήθηκε 

επίδραση της ΦΔΘ στην επιβίωση των κύττάρων του περιφερικού αίματος 

(επιβίωση 88%). 

 

3) Κύτταρα μυελού 

• Επιβίωση πρόδρομων μυελικών κυττάρων παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση 
καθώς και φυσιολογικών μαρτύρων. 

 
 Τα μυελικά κύτταρα ακτινοβολήθηκαν με διάφορες δόσεις 

ακτινοβολίας Argon Laser 514 nm παρουσία 20 μg/ml Mc 540 (σχήμα 8). 

Σε δόση ακτινοβολίας στην οποία παρατηρείται πλήρης κυτταρικός 

θάνατος των λευχαιμικών κυττάρων των κυτταρικών σειρών Reh-6 και HL-

60 παρατηρείται ικανοποιητική επιβίωση των  προδρομικών μυελικών 

κυττάρων και των δύο ομάδων. Δηλαδή, με ακτινοβόληση στα 93,6 J/cm2, 

παρατηρήθηκε 31,8 + 4.8 % και 39,3 + 4,8 % επιβίωση των μυελικών 



κυττάρων από φυσιολογικά παιδιά και από παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση, 

αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην 

επιβίωση των μυελικών κυττάρων μεταξύ των δύο ομάδων. 

 
Σχήμα 8 : Επιβίωση των μυελικών κυττάρων μετα από Μc 540 (20μg/ml)  

φωτοακτινοβόληση με διάφορες δόσεις ακτινοβολίας παρουσία, ή απουσία Α.Λ.  
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 Σε μια δεύτερη σειρά πειραμάτων τα μυελικά κύτταρα επωάστηκαν 

με  Α.Λ. Θεωρήθηκε σκόπιμο να χορήγηθεί η Α.Λ. σε συγκέντρωση 0,25%, 

λόγω του ότι αυτή βρέθηκε ότι είναι η ανώτερη δόση Α.Λ. η οποία δεν 

επηρεάζει ιδιαίτερα την επιβίωση των λευχαιμικών κυττάρων. Όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 3, η επώαση με Α.Λ. αύξησε σημαντικά την επιβίωση 

των πρόδρομων μυελικών κυττάρων και των δύο ομάδων, στα οποία έγινε 

Μc 540 φωτοακτινοβόληση. 

 

 



 

 
 
 Πίνακας 3. Επιβίωση (%) των πρόδρομων  κυττάρων μυελού  παιδιών 
  με ΟΛΛ  σε ύφεση και κυττάρων μυελού των φυσιολογικών μαρτύρων,  
 στα  οποία  έγινε  Μc 540  φωτοακτινοβόληση  παρουσία, η  όχι  Α.Λ. 
 -------------------------------------------------------------------- 
 Θεραπεία  Α.Λ. (0,25%)  Οχι Α.Λ.        Ρ  
     ΟΛΛ ύφεση 
    ΜΤ ΣΦ  ΜΤ ΣΦ 
 64,2 J/cm2+Μc 62,7 3,7  53.9 2,9 Ρ=0,01 
 74,8 J/cm2+Μc 70,9 3,9  32,4 9 P=0,0001 
 93,6 J/cm2+Μc 55,9 4,3  39,3 4,8 P=0,023 
 112,3 J/cm2+Μc    6,7 3,1 
 Mc 540  101,8 5,9  109 6 P=0,4 
 Laser   102,4 7,4  100 14,9 P=0,8 
     Μάρτυρες 
 64,2 J/cm2+Μc 80,6 4,1  42,3 3,9 Ρ=0,001 
 74,8 J/cm2+Μc 53,3 3,2  28,8 5,1 Ρ=0,014 
 93,6 J/cm2+Μc 74,3 2,8  31,8 4,8 Ρ=0,0001 
 112,3 J/cm2+Μc    9,4 0.8 
 Mc 540  105 2,1  96 2 Ρ=0,7 
 Laser   103 3  95,6 4,6 Ρ=0,6 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 Τα αποτελέσματα δείχνουν τη μέση τιμή και το σταθερό σφάλμα 4 τουλάχιστον 
 πειραμάτων. Με τη χορήγηση Α.Λ. παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερη  
 επιβίωση στα κύτταρα που έγινε ΦΔΘ.  
 
 
 
Επίσης,  με την χορήγηση Α.Λ. παρατηρήθηκε σημαντικά μεγαλύτερη 

επιβίωση στα κύτταρα μυελού των φυσιολογικών μαρτύρων σε σύγκριση 

με τα μυελικά κύτταρα των παιδιών τα οποία ελάμβαναν χημειοθεραπεία 

(Πίνακας 4). 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Πίνακας 4. Επιβίωση (%) των πρόδρομων κυττάρων μυελού παιδιών 
   με ΟΛΛ  σε ύφεση και των φυσιολογικών μαρτύρων, στα οποία έγινε 
  Μc 540 φωτοακτινοβόληση παρουσία, η όχι Α.Λ. 
 ------------------------------------------------------------------------ 
 Θεραπεία  ΟΛΛ ύφεση  Μάρτυρες     Ρ    
     Α.Λ. (0,25%) 
    ΜΤ ΣΦ  ΜΤ ΣΦ 
 64,2 J/cm2+Μc 62,7 3,7  80,6 4,1 Ρ=0,03 
 74,8 J/cm2+Μc 70,9 3,9  53,3 3,2 P=0,04 
 93,6 J/cm2+Μc 55,9 4,3  74,3 2,8 P=0,05 
 Mc 540  101,8 5,9  105 2,1 P=0,7 
 Laser   102,4 7,4  103 3 P=0,6 
     Οχι Α.Λ. 
 64,2 J/cm2+Μc 53,9 2.9  42,3 3,9 Ρ=0,06 
 74,8 J/cm2+Μc 28,8 5,1  28,8 5,1 Ρ=0,78 
 93,6 J/cm2+Μc 31,8 4,8  31,8 4,8 Ρ=0,3 
 112,3 J/cm2+Μc 6,7 3,9  9,4 0.8 
 Mc 540  96 20  96 2 Ρ=0,4 
 Laser   95,3 4,6  95,6 4,6 Ρ=0,8 
 -------------------------------------------------------------------------- 
 Τα αποτελέσματα δείχνουν τη μέση τιμή και το σταθερό σφάλμα 4 τουλάχιστον 
 πειραμάτων. Όταν χορήγείται Α.Λ. παρατηρείται σημαντικά μικρότερη επιβίωση  
 στα μυελικά κύτταρα των παιδιών  με ΟΛΛ σε ύφεση σε σύγκριση με αυτά από  
 τους μάρτυρες . 

   
 

 Η επίδραση της Mc 540 ή της ακτινοβολίας με Laser ξεχωριστά στην 

επιβίωση των μυελικών κυττάρων ήταν ελάχιστη (<5%) (σχήμα 8).  

  

• Επιβίωση λευχαιμικών κυττάρων μυελού  

 Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με οξείες λευχαιμίες που 

μελετήθηκαν στη φάση αυτή της μελέτης, αναγράφονται στον Πίνακα 5.  



 
  
 
 
 
 
 
  Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά παιδιών με Οξείες Λευχαιμίες 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Νο Τύπος  Ηλικία  Φύλο  % διήθησης Καρυότυπος
 Ύφεση 
        μυελού  
 1. Β-ΟΛΛ(CD10+) 16χρ αγόρι  95%  κ.φ.  Ναι 
 2*. Β-ΟΛΛ(CD10+) 9χρ αγόρι  85%  κ.φ.  Ναι 
 3. Β-ΟΛΛ(CD10+) 7χρ αγόρι  75%  κ.φ.  Ναι 
 4. ΟΜΛ (Μ2)  15χρ κορίτσι  80%  t(8:21)  Ναι 
 5$. ΟΜΛ (Μ4)  16χρ κορίτσι  95%  κ.φ.  Οχι 
 6. ΟΜΛ (Μ4)  11χρ κορίτσι  93%               #  Ναι 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- * 
Παρουσίασε πλήρη ύφεση , κατόπιν αλλαγής πρωτοκόλλου θεραπείας εισαγωγής στην ύφεση 
   με ανάλογο πρωτόκολλο για ΟΛΛ χειρότερης πρόγνωσης 
 $ Εμφάνησε δευτεροπαθή ΟΜΛ πιθανόν λόγω προηγηθείσης χορήγησης αναστολέων 
    της τοποϊσομεράσης  
 # t (10;11;13) (q21;q23;q32) 

 
Δείγματα μυελού τα οποία ελήφθησαν κατά την πρωτοδιάγνωση, 

ακτινοβολήθηκαν με Argon Laser 514 nm, παρουσία Mc 540 σε 

συγκέντρωση 20 μg/ml. Τα αποτελέσματα της φωτοακτινοβόλησης, για τον 

κάθε ασθενή ξεχωριστά, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

 
Πίνακας 6. Επίδραση της Μc 540 φωτοακτινοβόλησης στην % επιβίωση κυττάρων 
μυελού             από παιδιά με Οξείες λευχαιμίες 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Δόση   Νο 1 Νο 2 Νο 2, ΑΛ* Νο 3 Νο 4 Νο 5Α Νο 5Β Νο 6 Νο6, 
ακτινοβολίας          ΑΛ* 
     % ΕΠΙΒΙΩΣΗ 
64,2 J/cm2+Μc  5,52 0,001 2,98  0,01    0,001
 0,01 
74,8 J/cm2+Μc  4 0,001   0,01 0,01 11,9  0,001
 0,01 



93,6 J/cm2+Μc  3,6 0,001 1,05  0,01 0,01 5,9 17,5 0,001
 0,01 
112,3 J/cm2+Μc  2,6 0,001 2,9   0,01 1,8 14,7 0,001
 0,01 
Μc 540   96 94 100  90 83 100 100 80 
Laser   55,8 80 89  90 89 100  66 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή 2-4 δειγμάτων για το κάθε πείραμα 
Οι τιμές Νο 5Α και Νο 5Β, αφορούν τον ίδιο ασθενή, ο οποίος είχε 95% και 30% διήθηση μυελού 
από μυελοβλάστες αντίστοιχα.  
* A.Λ. σε δόση 0,25% 
 

 Η επιβίωση των κυττάρων μυελού από παιδιά με οξείες λευχαιμίες 

είναι σημαντικά μικρότερη από αυτήν των φυσιολογικών πρόδρομων 

μυελικών κυττάρων. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια διακύμανση στην 

ευαισθησία των “νωπών” λευχαιμικών κυττάρων στην Μc 540 

φωτοακτινοβόληση. Η επώαση των κυττάρων με ανθρώπινη λευκωματίνη 

προκάλεσε μικρή αύξηση της επιβίωσης τους, στα δείγματα που αυτή 

μελετήθηκε.  Η χρωστική, ή η ακτινοβολία χωριστά δεν επηρέασαν την 

επιβίωση των λευχαιμικών κυττάρων. 

 

• Επιβίωση μυελικών κυττάρων νευροβλαστώματος 

 Τα κύτταρα νευροβλαστώματος βρέθηκαν ότι είναι λιγότερο 

ευαίσθητα στην Μc 540 φωτοτοξικότητα από τα κύτταρα των λευχαιμικών 

σειρών και τα μυελικά κύτταρα από οξείες λευχαιμίες. Ακτινοβολήθηκαν με 

Argon Laser 514 nm παρουσία 20 μg/ml Mc 540. Παρουσίασαν επιβίωση 

30,1 + 4,1 % μετά ακτινοβόληση με 93.6 J/cm2. 

 



4) Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. 

 Η επίδραση της Α.Λ., εξετάστηκε αρχικά, στην ανάπτυξη αποικιών 

από μυελικά κύτταρα παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση, στα οποία είχε γίνει Μc 

540 φωτοακτινοβόληση. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, η χορήγηση Α.Λ. 

αυξάνει σημαντικά την ικανότητα σχηματισμού αποικιών ερυθράς (BFU-E). 

 

 

 

 
  
 Πίνακας 7.   Ικανότητα σχηματισμού BFU-E αποικιών με ή χωρίς  
 την παρουσία Α.Λ., από μυελικά κύτταρα παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση  
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
   % colony forming efficiency 
  Α.Λ.(0,25%) ΜΤ  ΣΦ  P  
  ΟΧΙ             0,0003          0,00012 
        0,0001  
  ΝΑΙ  0,0015  0,006 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Ικανότητα σχηματισμού αποικιών (colony forming efficiency)= αριθμός  
 των αποικιών δια του αριθμού των κυττάρων ανά τρυβλίο, Χ 100 (255). 
 Τα αποτελέσματα δείχνουν τη μέση τιμή και το σταθερό σφάλμα 4 τουλάχιστον 
 πειραμάτων 
 
 
 Σε μια άλλη σειρά πειραμάτων μελετήθηκε η επιδραση διαφόρων 

δόσεων Α.Λ. στην ανάπτυξη BFU-E αποικιών, από κύτταρα μυελού 

ασθενών με ΟΛΛ σε ύφεση.  Τα μυελικά κύτταρα επωάστηκαν με 0,1% και 

0,25% Α.Λ. και ακτινοβολήθηκαν με διάφορες δόσεις ακτινοβολίας Laser 

παρουσία Mc 540. Όπως φαινεται στον Πίνακα 8,  η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση Α.Λ. σχετίζεται θετικά με αυξημένη επιβίωση των BFU-E 



αποικιών, όταν τα κύτταρα ακτινοβολούνται με 93,6 J/cm2. Σε μικρότερες 

δόσεις ακτινοβόλησης δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στην επιβίωση των κυττάρων.  

 
Πίνακας 8.   Ικανότητα σχηματισμού BFU-E αποικιών με την παρουσία  
διαφόρων δόσεων Α.Λ., από μυελικά κύτταρα παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση 

--------------------------------------------------------------------------------- 
% colony forming efficiency 

Α.Λ. 64,2 J/cm2  74,8 J/cm2  93,6 J/cm2 

 ΜΤ ΣΦ  ΜΤ ΣΦ  ΜΤ ΣΦ 
 0,1% 0,0137 0,011  0,01 0,001  0,0038 0,0006 

 0,25%   0,014 0,0008  0,013 0,0005  0,01 0,0016 
 

 Ρ*  0,2   0,5   0,01 
---------------------------------------------------------------------------------- 

        Τα αποτελέσματα δείχνουν τη μέση τιμή και το σταθερό σφάλμα 4 τουλάχιστον πειραμάτων.  
       * Παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά επιβίωσης με δόση ακτινοβολίας 93,6 J/cm2               

  

 Στα πειράματα που ακολούθησαν, η ικανότητα σχηματισμού 

αποικιών ερυθράς (BFU-E, CFU-E), κοκκιώδους (CFU-GM) και μικτών 

(CFU-GEMM), από μυελικά κύτταρα παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση και 

φυσιολογικών μαρτύρων μετά από Μc 540 φωτοακτινοβόληση, 

μελετηθηκε με την παρουσία Α.Λ. σε συγκέντρωση 0,25%. 

Χρησιμοποιήθηκε αυτή η δόση  λευκωματίνης γιατί, όπως διαπιστώθηκε 

από τα πειράματα μας, προκαλεί σημαντική αύξηση της επιβίωσης των 

προγονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς, τα όποία είναι και τα πιο 

ευαίσθητα στην ΦΔΘ (250). 

 
 

Σχήμα 9. Επίδραση της Μc 540 φωτοακτινοβόλησης στην επιβίωση των 
 προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων από παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση 

 και φυσιολογικούς μάρτυρες 
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 Σε σύγκριση με τα λευχαιμικά κύτταρα, τα φυσιολογικά προγονικά 

κύτταρα,  είναι λιγότερο ευαίσθητα στη κυτταροτοξική δράση της 

ακτινοβολίας Laser παρουσία Mc 540. Στο σχήμα 9 παρουσιάζεται η 

επιβίωση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων παιδιών με ΟΛΛ σε 

ύφεση και φυσιολογικών μαρτύρων, όπως αυτή αξιολογήθηκε μέ την 

ανάπτυξη των CFU-E, BFU-E, CFU-GM και CFU-GEMM αποικιών. Σε 

δόση Mc 540 και ακτινοβολίας Laser στην οποία παρατηρείται πλήρης 

καταστροφή των λευχαιμικών κυττάρων (99.9999%), τα  προγονικά 

αιμοποιητικά κύτταρα των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση, επιβιώνουν 

ικανοποιητικά. Παρατηρήθηκε 22,6% και 20,1% ανάπτυξη των CFU-E, 

36% και 22,2%  των BFU-Ε, 38,5% και 31,1% των CFU-GM, 26,4% και 

20% των CFU-GEMM αποικιών, για δόσεις ακτινοβολίας 74,8 και 93,6 

J/cm2 αντίστοιχα (σαν 100% ανάπτυξη αποικιών θεωρήθηκε ο αριθμός 



αποικιών των δειγμάτων μαρτύρων, στα οποία δεν έγινε ΦΔΘ). 

Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε 51% και 36% ανάπτυξη των CFU-E, 51% και 

48%  των BFU-Ε, 70% και 53% των CFU-GM, 44,5% και 29,7% των CFU-

GEMM αποικιών από τα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα των 

φυσιολογικών παιδιών, η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν 

των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση. Η επίδραση της χρωστικής, ή της 

ακτινοβολίας χωριστά, στην ανάπτυξη αποικιών ήταν ελάχιστη (Σχήμα 10). 

 
Σχήμα 10. Επίδραση α) της Mc 540 (20 μg/ml) και β) της ακτινοβολίας Laser 

 (93,6 J/cm2) στην επιβίωση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
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 Η επι τις εκατό ικανότητα σχηματισμού αποικιών (colony forming 

efficiency) (255) παρουσιάζεται στον Πίνακα 9. Για να εκτιμηθεί η δράση 

της ΦΔΘ στην επιβίωση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων έγινε 

στατιστική ανάλυση με ANOVA (one way). Δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη αποικιών μεταξύ 74,8 και 93,6 J/cm2 



δόσεων ακτινοβολίας, και στις δύο ομάδες. Επίσης δεν υπήρξαν διαφορές 

μεταξύ της χορήγησης μόνο Μc 540, μόνο ακτινοβολίας και των χωρίς 

θεραπεία δειγμάτων. Αντίθετα, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην 

ανάπτυξη αποικιών μεταξύ των δειγμάτων που φωτοακτινοβολήθηκαν 

παρουσία Μc 540 και των υπολοίπων (μόνο Μc 540, μόνο Laser, χωρίς 

θεραπεία) και στις δύο όμάδες (Ρ<0,05).  

 Επιπλέον, παρατηρήθηκε  σημαντικά μικρότερη ανάπτυξη αποικιών 

CFU-GEMM, στα δείγματα μυελού παιδιών με ΟΛΛ σε σύγκριση με των 

φυσιολογικών μαρτύρων (Ρ<0,05) είτε έγινε ΦΔΘ, είτε όχι. Αντίθετα, η 

ανάπτυξη των CFU-GM αποικιών στα τρυβλία που δεν έγινε ΦΔΘ 

(δηλαδή, χορήγήθηκε μόνο Μc 540, μόνο Laser, ή τίποτε) ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη στα παιδιά με ΟΛΛ κάτω από χημειοθεραπεία. 

 

5) Χρήση Nd-YAG (532nm) Laser Κύτταρα της λευχαιμικής σειράς Reh-6 

και φυσιολογικά κύτταρα μυελού από παιδιά με ΟΛΛ, υπό χημειοθεραπεία 

επωάστηκαν με 20 μg/ml Μc 540 και ακτινοβολήθηκαν με Nd-YAG Laser 

σε δόσεις ακτινοβολίας 74,8 και 93,6J/cm2. Με τις συνθήκες αυτές 

παρατηρήθηκε πλήρης κυτταρικός θάνατος (99,9999 %) στα Reh-6 

λευχαιμικά κύτταρα, ενώ η επιβίωση των φυσιολογικών πρόδρομων 

κυττάρων του μυελού από παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση ήταν 23,5 %. Η 

επίδραση μόνης της ακτινοβολίας στην επιβίωση των κυττάρων ήταν μικρή 

(< 10%). 
Πίνακας 9. Ικανότητα σχηματισμού αποικιών των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 

από παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση και φυσιολογικών μαρτύρων μετά από Μ 540 
φωτοακτινοβόληση.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  Colony Forming Efficiency (%) 
 

Θεραπεία   CFU-GM    CFU-GEMM  BFU-E  CFU-E 
   Laser74,8J/cm2+     ΟΛΛ    0,022 (0,0001)      0,0018 (0,0003)    0,019 (0,006)    0.0041 (0,001)

  
Mc540 20μg/ml  Φυσιολ. 0,021 (0,001) 0,016 (0,003) 0,031 (0,009) 0,026 (0,005) 

 
Laser93,6J/cm2 +  ΟΛΛ 0,02 (0,001) 0,0016 (0,0004) 0,011 (0,005) 0,004 

(0,001) 
Mc540 20μg/ml  Φυσιολ. 0,016 (0,0017) 0,016 (0,003) 0,029 (0,007) 0,017 (0,001) 

 
Laser93,6J/cm2  ΟΛΛ 0,051 (0,0001) 0,0073 (0,001) 0,072 (0,03) 0,052 (0,005) 

 
Mc540 20μg/ml  ΟΛΛ 0,049 (0,0001) 0,0062 (0,0001) 0,078 (0,01) 0,04 (0,0006) 

   Φυσιολ. 0,027 (0,003) 0,02 (0,002) 0,042 (0,008) 0,05 (0.006) 
 

Οχι θεραπεία  ΟΛΛ 0,052 (0,01) 0,0066 (0,0004) 0,073 (0,0026) 0,042 (0,009) 
   Φυσιολ. 0.032 (0,004) 0,037 (0,001) 0,06 (0,012) 0,051 (0,005) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Οι τιμές αντιπροσωπεύουν μέση τιμή και σταθερό σφάλμα : ΜΤ (ΣΦ) 3 τουλάχιστον 
ανεξάρτητων 
 πειραμάτων με τριπλά δείγματα για την κάθε τιμή. 
  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
---------------------------------------------------------- 
 

 

 Η Μεροκυανίνη 540, φωτοευαισθητοποιός ουσία, έχει in vitro 

μελετηθεί στο παρελθόν σαν μέθοδος κάθαρσης σε συνδυασμό με λευκό 

φως.  Από τις μελέτες έχει δειχτεί ότι υπάρχει μεν εκλεκτική τοξικότητα της 

μεθόδου στα λευχαιμικά κύτταρα αλλά το κύριο πρόβλημα είναι η 

ελαττωμένη επιβίωση των φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία 

συνεπάγεται την καθυστέρηση ή την αποτυχία της εμφύτευσης του 

μοσχεύματος. Είναι λοιπόν αναγκαίο να βρεθούν τρόποι βελτίωσης της 

επιβίωσης των φυσιολογικών αρχέγονων και προγονικών αιμοποιητικών 

κυττάρων, για να γίνει η μέθοδος χρήσιμη στην κλινική πράξη. 

 Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η δράση της Μc 540 

φωτοακτινοβόλησης με ακτινοβολία Laser, σε νεοπλασματικά και 

φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα από παιδιά με λευχαιμίες σε ύφεση και 

φυσιολογικούς μάρτυρες. Η πρωτοτυπία της μελέτης έγκειται στο ότι : 

α) χρησιμοποιήθηκε μονοχρωματική ακτινοβολία (Laser) σαν πηγή φωτός, 

με στόχο την εξάλλειψη της κυτταρικής καταστροφής η οποία οφείλεται στα 

μη ειδικά, για τη χρωστική, μήκη κύματος του λευκού φωτός. Διερευνήθηκε 

επίσης, η επίδραση της ακτινοβόλησης με Laser 514nm για μεγάλο 



χρονικό διάστημα (μέχρι 100 λεπτά) και ισχύος 2 Watts,  σε λευχαιμικά και 

φυσιολογικά κύτταρα, η οποία δεν αναφέρεται στη διεθνή σχετική 

βιβλιογραφία. 

β) Μελετήθηκε η επίδραση της ανθρώπινης λευκωματίνης σαν 

προστατευτικός παράγοντας για τα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα. 

γ) Χρησιμοποιήθηκαν “νωπά” δείγματα μυελού από παιδιά με οξείες 

λευχαιμίες στην πρωτοδιάγνωση και σε ύφεση και από παιδιά με 

συμπαγείς όγκους. Η δράση της Μc 540 φωτοακτινοβόλησης στα 

λευχαιμικά, πρόδρομα και προγονικά φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα,  

εκτιμήθηκε σε σύγκριση με τα αντίστοιχα φυσιολογικών παιδιών τα οποία 

αποτέλεσαν τους μάρτυρες.  

 Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν έχουν δημοσιευτεί 

πειράματα που να αναφέρονται στην επίδραση της Μc 540 

φωτοακτινοβόλησης σε κύτταρα μυελού παιδιών ή ενηλίκων με λευχαιμίες 

σε ύφεση. Η αξία λοιπόν της μελέτης της μεθόδου σε πρόδρομα και 

προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα ασθενών οι οποίοι λαμβάνουν 

χημειοθεραπεία, που εφαρμόστηκε στην παρούσα διατριβή, είναι 

προφανής, αφού η φωτοδυναμική θεραπεία σαν μελλοντική μέθοδος 

κάθαρσης θα χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που έχουν λάβει υψηλές δόσεις 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. 

Πρώτον, ότι η κυτταρική μεμβράνη των  μυελικών κυττάρων  των ασθενών 

αυτών μπορεί να διαφέρει ως προς τη σύνθεση ή την κατασκευή της, από 



αυτήν των κυττάρων του μυελού των φυσιολογικών μαρτύρων. Δεύτερον, 

ότι η μακρόχρονη χορήγηση χημειοθεραπείας (που εφαρμόζεται κατά 

κανόνα σε ασθενείς υποψήφιους για μεταμόσχευση) μπορεί να έχει 

προκαλέσει φαρμακευτική αντοχή. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι 

κατά πόσον τα μυελικά κύτταρα ασθενών οι οποίοι λαμβάνουν 

χημειοθεραπευτικά φάρμακα είναι περισσότερο ευαίσθητα ή περισσότερο 

ανθεκτικά στη φωτοδυναμική θεραπεία, από τα κύτταρα μυελού των 

φυσιολογικών μαρτύρων. 

 Το φως έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για διάφορους 

θεραπευτικούς σκοπούς. Φως υψηλής ενέργειας που εφαρμόζεται σε 

μικρές περιοχές ιστού προκαλεί θερμική επίδραση, η οποία μπορεί να 

καταλήξει σε πήξη, εξάτμιση ή σχάση του ιστού (129). Επίσης χαμηλή 

ενέργεια φωτός χρησιμοποιήται για φωτοθεραπεία π.χ.  νεογνική 

υπερχολερυθριναιμία (129). Αναφέρεται ότι όγκοι μπορούν να 

καταστραφούν με ισχυρή ακτινοβολία Laser. Η μέθοδος όμως δεν έχει 

ειδικότητα και έτσι καταστρέφονται και φυσιολογικοί ιστοί. Με ειδική όμως 

ισχύ  ακτινοβολίας Laser (1-6 W/cm2) είναι δυνατόν να προκύψει εκλεκτική 

καταστροφή των νεοπλασματικών κυττάρων (256). Στη μελέτη αυτή 

χρησιμοποιήθηκε Laser Αργού ισχύος 2 Watts. Η μακρόχρονη 

ακτινοβόληση (περισσότερο από δεκαπλάσιο χρόνο ακτινοβόλησης από 

αυτόν που χρησιμοποιήθηκε μετέπειτα για ΦΔΘ) με αυτές τις συνθήκες 



δεν επηρέασε σημαντικά την επιβίωση ούτε των λευχαιμικών ούτε των 

φυσιολογικών κυττάρων τα οποία ακτινοβολήθηκαν. 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν όμως ότι τα κύτταρα των λευχαιμικών 

σειρών, ήταν πολύ ευαίσθητα στην ακτινοβόληση με Laser παρουσία Μc 

540. Η ευαισθησία δε των λευχαιμικών κυττάρων μεγάλωνε όσο 

αυξανόταν η δόση ακτινοβολίας. Παρατηρήθηκε πλήρης κυτταρικός 

θάνατος (99,9999%) σε δόση ακτινοβολίας 64,2 και 93,6 J/cm2 για τα HL-

60 και Reh-6 λευχαιμικά κύτταρα, αντίστοιχα. Σε αυτές τις δόσεις 

ακτινοβολίας τα πρόδρομα μυελικά κύτταρα από παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση 

επιβίωσαν σε ποσοστό 54% και 39%, αντίστοιχα, ενώ τα πρόδρομα 

μυελικά κύταρα από τα φυσιολογικά παιδιά παρουσίασαν μικρότερη 

επιβίωση (42% και 32% αντίστοιχα). Η διαφορά εν τούτοις δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 Η παρουσία της Α.Λ. σε διάλυμα Μc 540 με RPMI δεν είχε σημαντική 

επίδραση στο μέγιστο της απορρόφησης της Μc 540 (550nm) το οποίο 

πλησιάζει στα 514nm, που είναι και το χαρακτηριστικό μήκος κύματος 

εκπομπής του Argon Laser. Η επιβίωση των κυττάρων των λευχαιμικών 

σειρών φάνηκε ότι επηρεάζεται ελάχιστα από χαμηλές συγκεντρώσεις Α.Λ. 

Ενώ δηλαδή με επώαση σε συγκέντρωση Α.Λ. 12,5% παρατηρείται 12% 

επιβίωση των Reh-6 κυττάρων, σε Α.Λ. 0,25% η επιβίωση τους είναι μόνο 

2,5%. Με μικρή αύξηση της δόσης ακτινοβόλησης παρατηρήθηκε 

99,9999% κυτταρική καταστροφή. Αντίστοιχα, οι χαμηλότερες από 0,25% 



συγκεντρώσεις Α.Λ. δεν επηρέασαν καθόλου την επιβίωση των HL-60 

κυττάρων.  

 Εξ’ άλλου η επώαση των φυσιολογικών κυττάρων με 0,25% Α.Λ. είχε 

μεγαλύτερηεπίδραση στην επιβίωση τους απ’ ότι στα λευχαιμικά κύτταρα.  

Η επιβίωση, δηλαδή, των πρόδρομων κυττάρων του μυελού, αλλά και των 

προγονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς (BFU-E) ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερη παρουσία Α.Λ. Τα ευρήματα μας συμφωνούν με αυτά της 

Gulliya και συνεργάτες (242), οι οποίοι όμως μελέτησαν την επίδραση της 

Α.Λ. μόνο στην ανάπτυξη αποικιών από τα προγονικά κύτταρα της 

κοκκιώδους σειράς (CFU-GM). 

 Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι τα πρόδρομα μυελικά κύτταρα από 

παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση δεν παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην 

Μc 540 φωτοακτινοβόληση, συγκρινόμενα με τους φυσιολογικούς 

μάρτυρες. Η παρουσία ανθρώπινης λευκωματίνης όμως, βελτιώνει 

σημαντικά την επιβίωση των πρόδρομων κυττάρων μυελού των 

φυσιολογικών παιδιών σε σύγκριση με αυτά των ΟΛΛ σε ύφεση. Τέλος, 

φαίνεται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση Α.Λ. βελτιώνει σημαντικά την 

επιβίωση των προγονικών κυττάρων της ερυθράς μόνο όταν αυξηθούν 

αντίστοιχα και οι δόσεις ακτινοβολίας ( 93,6 J/cm2 ). 

 Τα υδρόφοβα τμήματα των πρωτεϊνών  του πλάσματος 

ανταγωνίζονται τα υδρόφοβα τμήματα των κυττάρων στη σύνδεση τους με 

τα μόρια της Μc 540 (157). Παρουσία Α.Λ. η Μc 540 συνδέεται ελάχιστα 



στην εξωτερική διπλοστοιβάδα των φυσιολογικών κυττάρων, ενώ 

παρατηρείται εκσεσημασμένη σύνδεση με τα λευχαιμικά κύτταρα. Δεν είναι 

γνωστό εάν αυτό οφείλεται σε  διαφορά η οποία αφορά τη σύνθεση των 

λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών ή την κατασκευαστική τους 

οργάνωση (163). Πάντως, φαίνεται ότι στα φυσιολογικά πρόδρομα και 

προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία έχουν λιγότερες “θέσεις 

σύνδεσης” με την χρωστική, η Α.Λ. συνδέεται περισσότερο “διώχνοντας” 

μόρια Μc 540 με αποτέλεσμα να τα προστατεύει από την καταστροφική 

επίδραση της Μc 540 φωτοακτινοβόλησης. Στα λευχαιμικά κύτταρα αυτό 

συμβαίνει μόνον εφόσον η συγκέντρωση της Α.Λ. αυξάνεται πάρα πολύ.  

 Γιατί τα πρόδρομα μυελικά κύτταρα των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση 

ευνοούνται λιγότερο από την Α.Λ. σε σύγκριση με τα κύτταρα των 

φυσιολογικών μαρτύρων ή γιατί η μεγαλύτερη συγκέντρωση Α.Λ. (Ο,25% 

σε σύγκριση 0,1%) επηρεάζει θετικά την επιβίωση των προγονικών  

αιμοποιητικών κυττάρων της ερυθράς σειράς, μόνο σε μεγάλες δόσεις 

ακτινοβόλησης, παραμένει αναπάντητο. Οι γνώσεις μας σχετικά με τις 

αλλαγές στη σύνθεση και στη δομή της κυτταρικής μεμβράνης των 

αιμοποιητικών κυττάρων κατά την ωρίμανση, διαφοροποίηση, διέγερση, 

εκτροπή σε νεοπλασματικό κλώνο η μετά από εξωγενείς επιδράσεις, όπως 

είναι τα φάρμακα και η ακτινοβολία, είναι περιορισμένες. Η ασυμμετρία της 

δομής των φωσφολιπιδίων σε όλες αυτές τις καταστάσεις αλλάζει και η 

μελέτη των αλλαγών αυτών με τη χρήση ειδικών χρωστικών, όπως είναι η 



Μc 540,  είναι πιθανό να προσφέρει μελλοντικά νέα προσέγγιση στις 

παθοφυσιολογικές διαταραχές του αιμοποιητικού ιστού. Λαμβανομένων 

υπ’όψιν των ανωτέρω είναι πιθανόν η χημειοθεραπεία που λαμβάνουν οι 

άρρωστοι με κακοήθειες να επηρεάζει τη σύσταση, τη δομή των λιπιδίων 

των μυελικών τους κυττάρων και σε αυτό να οφείλεται η μεγαλύτερη 

ευαισθησία που παρουσιάζουν στην ΦΔΘ. 

 Τα μονοπύρηνα κύτταρα μυελού από παιδιά με οξείες λευχαιμίες 

βρέθηκε ότι είναι πολύ ευαίσθητα στη δράση της φωτοθεραπείας με Μc 

540. Τα  κλινικά χαρακτηριστικά των παιδιών, καθώς και η συμπεριφορά 

κάθε δείγματος χωριστά στην ΦΔΘ αναφέρθηκαν αναλυτικά, γιατί δεν 

υπήρξε ομοιογένεια στην ευαισθησία των κυττάρων στη ΦΔΘ. Σε ορισμένα 

δείγματα δεν παρατηρήθηκε πλήρης κυτταρικός θάνατος στις δόσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν, ενώ σε άλλα, όλα τα λευχαιμικά κύτταρα είχαν πεθάνει 

24 ώρες μετά τη φωτοακτινοβόληση. Επιπλέον, η ανθρώπινη λευκωματίνη 

άλλοτε επηρέαζε θετικά την επιβίωση των λευχαιμικών κυττάρων, ενώ 

άλλοτε δεν είχε καμμία επίδραση. 

 Η ετερογενής συμπεριφορά μεταξύ των λευχαιμικών κυττάρων όσον 

αφορά την ευαισθησία τους στην Μc 540 φωτοακτινοβόληση, πιθανόν να 

οφείλεται σε δομικές διαφορές των κυτταρικών μεμβρανών που υπάρχουν 

μεταξύ βλαστικών κυττάρων και τα οποία με τις σημερινές μεθόδους 

αναγνώρισης και ταξινόμησης των λευχαιμιών κατατάσσονται στην ίδια 

κατηγορία. Τα νεοπλασματικά αυτά κύτταρα, παρόλο που μορφολογικά,  



ανοσοφαινοτυπικά και καρυοτυπικά φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, 

ουσιαστικά μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους στην σύσταση, 

δομή και λειτουργία των κυτταρικών τους μεμβρανών, οι οποίες μέχρι 

σήμερα δεν έχουν αναγνωριστεί. Η σήμανση και η μελέτη των μεμβρανών 

των λευχαιμικών κυττάρων με φωτοευαίσθητες χρωστικές, αποτελεί πεδίο 

πρόσφατων πειραματικών ερευνών (223,257) και πιθανώς να δώσει στο 

μέλλον μια νέα άποψη για την βιολογία και ταξινόμηση των λευχαιμιών, 

παράλληλα με τις ήδη υπάρχουσες, με στόχο την πιο εξειδικευμένη και 

αποτελεσματική θεραπευτική τους αντιμετώπιση. 

 Η φωτοδυναμική θεραπεία λόγω του ότι παρουσιάζει έναν τελείως 

διαφορετικό μηχανισμό καταστροφής των νεοπλασματικών κυττάρων από 

τη συνήθη χημειοθεραπεία, υπόσχεται ότι νεοπλασματικά κύτταρα που 

παρουσιάζουν φαρμακευτική αντοχή,   θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητα 

στη μέθοδο αυτή. Υπάρχουν μελέτες που έγιναν σε κύτταρα λευχαιμικών 

σειρών τα οποία παρουσιάζουν φαρμακευτική αντοχή παρουσία Μc 540 ή 

άλλων χρωστικών και δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα (111, 258 ). 

 Στη παρούσα μελέτη  όπου τα δείγματα προέρχονταν από  παιδιά με 

οξείες λευχαιμίες παρατηρήθηκε κάποια σχέση της κλινικής πορείας με την 

ευαισθησία στην Μc 540 φωτοδυναμική θεραπεία.  Τα κύτταρα δηλαδή, 

της ΟΜΛ στην οποία δεν επιτεύχθηκε ύφεση (Νο 5), παρουσίασαν και τη 

μικρότερη ευαισθησία στην Μc 540 φωτοακτινοβόληση. Επιπλέον, η Α.Λ. 

βελτίωσε την επιβίωση λευχαιμικών κυττάρων, σε ασθενή ο οποίος 



εμφάνισε καθυστερημένη ύφεση στην κλινική πράξη. Μολονότι τα 

αποτελέσματα της ΦΔΘ σε διάφορες ανθεκτικές λευχαιμικές σειρές είναι 

ενθαρρυντικά, από τα ευρήματα μασ υπάρχουν ενδείξεις ότι in vivo τα 

κύτταρα δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά.  Στον αριθμό των οξέων 

λευχαιμιών που εξετάστηκαν παρατηρείται αντιστοιχία μεταξύ κλινικής 

ανταπόκρισης στο χορηγούμενο σχήμα θεραπείας και στην ευαισθησία 

των λευχαιμικών κυττάρων στην ΦΔΘ. Αυτή η παρατήρηση θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε σειρά κλινικών μελετών φάσης Ι-ΙΙΙ. Επίσης, η χρήση 

περισσότερο  εξειδικευμένων  τεχνικών, όπως   ανοσοφαινοτυπική 

ανάλυση, ή αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) σε συνδυασμό με 

καλλιέργειες λευχαιμικών κυττάρων θα έκανε δυνατή την περαιτέρω μελέτη 

του υπολλειματικού   πληθυσμού των κυττάρων που επιβιώνουν από την 

Μc 540 φωτοακτινοβόληση. 

 Τα κύτταρα νευροβλαστώματος παρουσίασαν μικρότερη αναστολή 

επιβίωσης από αυτήν που αναφέρουν άλλοι ερευνητές (173, 174). Στις 

σχετικές μελέτες χρησιμοποιήθηκαν όμως κυτταρικές σειρές  

νευροβλαστώματος από ανθρώπους ή ποντίκια και όχι από νωπά 

δείγματα διηθημένου από νευροβλάστωμα μυελού. Το εύρημα μας αυτό 

υποδεικνύει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις  Μc 540 ή ακτινοβολίας 

για την καταστροφή των κυττάρων του νεβροβλαστώματος. 

 Τα πρόδρομα κύτταρα μυελού από τα παιδιά με ΟΛΛ σε θεραπεία   

ύφεσης, απουσία ανθρώπινης λευκωματίνης δεν παρουσιάζουν 



σημαντικές διαφορές στην επιβίωση τους μετά από Μc 540 

φωτοακτινοβόληση σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς μάρτυρες.  Με την 

περαιτέρω όμως μελέτη των προγονικών αιμοποιητικών  τους κυττάρων 

σε ημιστερεές καλλιέργειες, παρατηρήθηκε σημαντικά μικρότερη επιβίωση 

σε όλες τις σειρές των προγονικών κυττάρων, δηλαδή της ερυθράς, της 

κοκκιώδους σειράς και των μικτών, στα παιδιά με ΟΛΛ σε ύφεση. Η 

διαφορά αυτή που παρατηρήθηκε θα μπορούσε να αποδοθεί σε δύο 

λόγους. Ο πρώτος, είναι η παρουσία υπολειμματικών λευχαιμικών 

κυττάρων στο μυελό των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση, τα οποία επηρεάζουν 

την ανάπτυξη αποικιών από τα προγονικά κύτταρα. Η υπόθεση αυτή δεν 

θεωρήθηκε πιθανή γιατί έχει αποδειχτεί ότι η θεραπεία με Mc 540 και 

ακτινοβολία, μικτών πληθυσμών, δηλαδή νεοπλασματικά με φυσιολογικά 

μυελικά κύτταρα σε αναλογία 1:10, δεν αναστέλλει την ανάπτυξη αποικιών 

από τα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα (171,173). Ο δεύτερος λόγος, 

που αποτελεί και ικανοποιητική ερμηνεία των αποτελεσμάτων, είναι ότι η 

χημειοθεραπεία η οποία χορηγείται στα παιδιά με λευχαιμία μπορεί να 

επηρεάζει την μεμβράνη των μυελικών προγονικών κυττάρων έτσι ώστε να 

συνδέονται περισσότερο με τη χρωστική και να γίνονται πιο ευαίσθητα 

στην φωτοδυναμική  θεραπεία από ότι τα προγονικά κύτταρα τα οποία δεν 

έχουν δεχθεί την επίδραση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Αυτή η 

παρατήρηση είναι πολύ σημαντική, δεδομένου ότι η φωτοδυναμική 

θεραπεία σαν μελλοντική μέθοδος κάθαρσης του μυελού, θα 



χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς ακόμη και μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι 

λαμβάνουν χημειοθεραπεία. 

 Για τις ημιστερεές καλλιέργειες προγονικών κυττάρων 

χρησιμοποιήθηκαν ανασυνδυασμένοι αυξητικοί παράγοντες, σαν διεγέρτες 

της ανάπτυξης αποικιών. Η ανάπτυξη αποικιών της ερυθράς σειράς (CFU-

E, BFU-E) στα τρυβλία στα οποία δεν έγινε Μc 540 φωτοακτινοβόληση 

(μάρτυρες, μόνο ακτινοβόλία, μόνο Μc 540), κατέστη δυνατή μετά από 

επώαση των μυελικών αυτών κυττάρων σε φιάλη για την απομόνωση 

μονοκυττάρων. Αντίθετα, στα δείγματα στα οποία γινόταν 

φωτοακτινόβόληση των μυελικών κυττάρων παρουσία Μc 540, 

παρατηρήθηκε ανάπτυξη αποικιών ερυθράς, η οποία δεν επηρεαζόταν 

από την απομάκρυνση των  μονοκυττάρων. Η Μc 540 φωτοακτινοβόληση 

επιφέρει ελάττωση στα κύτταρα του στρώματος και στα μακροφάγα (242, 

250) ενώ η ακτινοβόληση με Argon Laser 514nm δεν επηρεάζει σημαντικά 

τις λειτουργίες των μακροφάγων (61). Φαίνεται δηλαδή, ότι η ΦΔΘ 

επέδρασε στα κύτταρα του στρώματος, τα οποία σήμερα πιστεύεται ότι 

προγραμματίζουν τη διαφοροποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανάπτυξης αποικιών από τις 

αιμοποιητικές προβαθμίδες της ερυθράς.  

 Η επί τις εκατό ικανότητα σχηματισμού αποικιών (% colony forming 

efficiency) ερυθράς (CFU-E, BFU-E) δεν βρέθηκε να διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των δύο ομάδων (ΟΛΛ-ύφεση, μάρτυρες). Το εύρημα αυτό 



συμφωνεί με προηγούμενες δημοσιεύσεις σύμφωνα με τις οποίες ο 

αριθμός των CFU-E και BFU-E που αναπτύσσονται από μυελικά κύτταρα 

παιδιών με λευχαιμίες σε ύφεση είναι ίδιος ή χαμηλότερος, σε βαθμό όμως 

όχι στατιστικά σημαντικό, με των φυσιολογικών μαρτύρων (259). Ο 

αριθμός των μικτών αποικιών (CFU-GEMM) που αναπτύχθηκαν από τα 

προγονοκά αιμοποιητικά κύτταρα των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση ήταν 

όμως σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Αντίθετα, είναι 

αξιοσημείωτο ότι η ικανότητα σχηματισμού των CFU-GM αποικιών από τα 

μυελικά κύτταρα των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτήν των κυττάρων από τους μάρτυρες, στα 

δείγματα που δεν γινόταν ΦΔΘ. Πολύ πιθανό το εύρημα αυτό οφείλεται 

στη χρήση των αυξητικών παραγόντων (rh-G-CSF και rh-GM-CSF) που τα 

ίδια τα παιδιά λαμβάνουν κατά τις περιόδους της ουδετεροπενίας 

(259,260) οι οποίες ακολουθούν τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών 

σχημάτων.   

 Η επιβίωση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων των 

φυσιολογικών παιδιών μαρτύρων της μελέτης μας ήταν 35% για τις CFU-

E, 48% για τις BFU-E, 53% για τις  CFU-GM και 30% για τις CFU-GEMM 

αποικίες σε δόση ακτινοβολίας 93,6 J/cm2. Η ευαισθησία λοιπόν, που 

παρουσιάζουν τα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα στην Mc 540 

φωτοακτινοβόληση είναι μεγαλύτερη για τα CFU-E, ενδιάμεση για τα BFU-

E και μικρότερη για τα CFU-GM. Η ευαισθησία των CFU-GEMM κυττάρων 



βρέθηκε σε μια ενδιάμεση θέση  μεταξύ των CFU-E και BFU-E. Τα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν με άλλων ερευνητών, οι οποίοι όμως είχαν 

χρησιμοποιήσει λευκό φως για την ακτινοβόληση  μυελικών κυττάρων 

φυσιολογικών ενηλίκων (250). 

 Τα προγονικά κύτταρα από φυσιολογικούς ενήλικες σε έρευνες στις 

οποίες χρησιμοποιήθηκε λευκό φως σαν πηγή ακτινοβολίας, παρουσίαζαν 

επιβίωση πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τα ευρήματα της παρούσας 

μελέτης. Ο Atzpodien και οι συνεργάτες του, οι οποίοι έκαναν αντίστοιχα 

πειράματα με HL-60 και Reh-6 λευχαιμικές σειρές, ανέφεραν 18% 

επιβίωση των CFU-GM και 14,2% επιβίωση των BFU-E κυττάρων (175). 

Αντίστοιχα, ο Meagher και συν. ανέφεραν 17% επιβίωση των CFU-GEMM 

και ο Itoh και συν., 52% επιβίωση των CFU-GEMM, 9,6% επιβίωση των 

BFU-E και 44% των CFU-GM (132, 133). Η αυξημένη επιβίωση που 

παρατηρήθηκε στα προγονικά κύτταρα των παιδιών που συμμετείχαν στην 

παρούσα μελέτη, πιθανόν οφείλεται στη χρήση της μονοχρωματικής 

ακτινοβολίας (Laser) που χρησιμοποιήθηκε για την ακτινοβόληση των 

κυττάρων και στην επώαση τους με ανθρώπινη λευκωματίνη πριν την 

φωτοακτινοβόληση. 

 Επιπρόσθετα, η επιβίωση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 

των φυσιολογικών παιδιών της μελέτης μας, είναι πολύ μεγαλύτερη από 

αυτήν που αναφέρεται για κύτταρα φυσιολογικών ενηλίκων από την 

Gulliya και συν. οι οποίοι χρησιμοποίησαν επίσης ακτινοβολία Laser, με 



επιβίωση των προγονικών μυελικών κυττάρων από φυσιολογικούς 

ενήλικες, μετά επώαση με Α.Λ., 41% για τα CFU-GM, 20,1% για τα CFU-

GEMM, 17,8% για τα BFU-E και τέλος 9.1% για τα CFU-E αιμοποιητικά 

κύτταρα (242). Άρα φαίνεται ότι τα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα των 

παιδιών είναι πιο ανθεκτικά στην φωτοθεραπεία με Mc 540 σε σύγκριση με 

αυτά των ενηλίκων. 

 Παράλληλα με το Laser Αργού το οποίο εκπέμπει συνεχή 

ακτινοβολία, δοκιμάστηκε και το Laser, το Neodym-YAG, σε ένα μέρος των 

πειραμάτων μας. Το Laser αυτό είναι παλμικό και χρησιμοποιήθηκε με 

σκοπό να μελετηθεί η δράση της παλμικής ακτινοβολίας στα λευχαιμικά 

κύτταρα. Η Μc 540 φωτοακτινοβόληση με το Laser αυτό ήταν πολύ 

αποτελεσματική εναντίον των λευχαιμικών κυττάρων, αλλά η καταστροφή 

των πρόδρομων κυττάρων του μυελού ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με 

αυτήν που προκαλείται από ανάλογες δόσεις ακτινοβολίας που 

εκπέμπονται από Laser Αργού. Αυτό θεωρούμε ότι οφείλεται στο μεγάλο 

χρόνο ακτινοβόλησης ο οποίος είναι απαραίτητος για να επιτευχθούν οι 

δόσεις ακτινοβολίας οι απαιτούμενες για την αποτελεσματικότητα της. 

Επιπρόσθετα, η μακρόχρονη έκθεση των κυττάρων στο περιβάλλον 

καθιστά το Neodym-YAG Laser  μάλλον δύσχρηστο και όχι ιδιαίτερα 

ασφαλές για τη μέθοδο, δεδομένου ότι μπορεί να συμβεί μόλυνση των 

κυττάρων και μικρού βαθμού αποδόμηση της χρωστικής. Με τα δεδομένα 



αυτά η συνεχής ακτινοβολία είναι καταλληλότερη σε σύγκριση με την 

παλμική, για την κάθαρση μυελού με Μc 540-Φωτοδυναμική θεραπεία. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
---------------------------------------------------------- 
 

Τα κυριώτερα συμπεράσματα της μελέτης μας είναι : 



α) Η μακρόχρονη ακτινοβόληση με Laser 514nm δεν επιδρά στην 

επιβίωση φυσιολογικών και λευχαιμικών κυττάρων. Η Mc 540 

φωτοακτινοβόληση όμως, προκαλεί εκλεκτική καταστροφή στα 

νεοπλασματικά κύτταρα. 

β) Η μονοχρωματική ακτινοβολία (Laser) σε σύγκριση με το λευκό φως 

προκαλεί μικρότερη βλάβη στα φυσιολογικά πρόδρομα και προγονικά 

κύτταρα. 

γ) Η επώαση των κυττάρων με ανθρώπινη λευκωματίνη προστατεύει 

σημαντικά τα φυσιολογικά μυελικά κύτταρα από την καταστροφική 

επίδραση της Mc 540 φωτοθεραπείας, ενώ σε χαμηλές συγκεντρώσεις 

επηρεάζει ελάχιστα την επιβίωση των λευχαιμικών κυττάρων. Η πλέον 

κατάλληλη συγκέντρωση Α.Λ. για την μέγιστη προστασία των 

φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων αποδείχτηκε ότι είναι της τάξης του 

0,25%. 

δ) Τα κύτταρα του μυελού (πρόδρομα και προγονικά) των παιδιών με 

οξείες λευχαιμίες σε θεραπεία διατήρησης της ύφεσης, είναι περισσότερο 

ευαίσθητα στη φωτοτοξική επίδραση της μεθόδου σε σύγκριση με τα 

κύτταρα των φυσιολογικών παιδιών-μαρτύρων.  

ε) Παρατηρήθηκε ετερογένεια στη φωτοευαισθησία των νεοπλασματικών 

κυττάρων, τα οποία ελήφθησαν από παιδιά που έπασχαν από  οξείες 

λευχαιμίες και συμπαγείς όγκους. Από τα “νωπά” λευχαιμικά κύτταρα 



εκείνα που παρουσίασαν την μικρότερη Μc 540 φωτοευαισθησία 

σχετίστηκαν και με την χειρότερη κλινική πορεία.  

στ) Η παλμική ακτινοβολία (Nd-YAG Laser) απαιτεί μεγάλο χρόνο 

ακτινοβόλησης, με αποτέλεσμα να είναι δύσχρηστη και να προκαλεί 

μεγαλύτερη καταστροφή των φυσιολογικών κυττάρων σε σύγκριση με τη 

συνεχή ακτινοβολία (Argon Laser ). Ως εκ τούτου δεν συνιστάται σαν πηγή 

φωτός στην κάθαρση μυελού με Mc 540 φωτοακτινοβόληση 

 Συμπερασματικά, η φωτοδυναμική θεραπεία με Μc 540 είναι μια 

πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την ex vivo κάθαρση των 

νεοπλασματικών κυττάρων από το μυελό. Περαιτέρω έρευνα στα πλαίσια 

της αύξησης της επιβίωσης των φυσιολογικών αρχέγονων και προγονικών 

αιμοποιητικών  κυττάρων είναι απαραίτητη, με σκοπό τη βελτίωση του 

μοσχεύματος, ώστε να αποκαθιστά αποτελεσματικά την αιμοποιητική 

λειτουργία των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία αυτόλογης 

μεταμόσχευσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 Εχουν περιγραφεί διάφορες ουσίες που ευαισθητοποιούν τα καρκινικά 

κύτταρα με στόχο την καταστροφή τους. Η Μεροκυανίνη 540 είναι μια 

φωτοευαίσθητη χρωστική, με την ιδιότητα να συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό με 

τα νεοπλασματικά κύτταρα απ’ ότι με τα φυσιολογικά. Όταν η χρωστική αυτή 

διεγείρεται με  κατάλληλο φως καταστρέφει τα κύτταρα στα οποία είναι 

συνδεδεμένη (φωτοδυναμική θεραπεία). 

 Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί πειραματικά η εκλεκτική 

κυτταροτοξική δράση της Mc 540 μετά από φωτοακτινοβόληση  με ακτινοβολία 



Laser στα νεοπλασματικά και φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα καθώς και η 

επίδραση προστατευτικών ουσιών στην επιβίωση των πρόδρομων και  

προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.  

 Μελετήθηκαν  κύτταρα μυελού από 21 παιδιά με οξείες λευχαιμίες στην 

πρωτοδιάγνωση και σε ύφεση, με μεταστατικό νευροβλάστωμα, καθώς και 

μονοπύρηνα κύτταρα μυελού και περιφερικού αίματος από 10 παιδιά τα οποία 

θεωρήθηκαν φυσιολογικοί μάρτυρες και κύτταρα των λευχαιμικών σειρών Reh-6 

(ΟΛΛ, cALLA+ ) και HL-60 (οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία).  

 Στη πρώτη φάση των πειραμάτων διερευνήθηκε η επίδραση της 

μακρόχρονης ακτινοβόλησης με Argon Laser 514 nm στην επιβίωση κυττάρων 

μυελού από παιδια με οξείες λευχαιμίες και κύτταρα λευχαιμικών σειρών. 

 Στη δεύτερη φάση, εναιώρηματα κυττάρων επωάστηκαν με Mc 540 με, ή 

χωρίς την παρουσία ανθρώπινης λευκωματίνης και εκτέθηκαν σε διαφορετικές 

δόσεις ακτινοβολίας Argon Laser 514 nm. Η επιβίωση των κυττάρων 

προσδιορίστηκε μετά από 24 ώρες και για  τις λευχαιμικές σειρές 

παρακολουθήθηκε σε συνεχείς υγρές καλλιέργειες για διάστημα 4 εβδομάδων, 

ενώ η επιβίωση των φυσιολογικών προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (stem 

cells) προσδιορίστηκε με την ανάπτυξη αποικιών τους σε ημιστερεές 

καλλιέργειες. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της Mc 540 φωτοακτινοβόλησης με 

παλμική ακτινοβολία (Nd-YAG Laser) στην επιβίωση λευχαιμικών και 

φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων. 
 Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, η μακρόχρονη ακτινοβόληση με 

Laser 514nm δεν είχε επίδραση στην επιβίωση φυσιολογικών και λευχαιμικών 

κυττάρων. Η Mc 540 φωτοακτινοβόληση όμως, προκάλεσε εκλεκτική 

καταστροφή στα νεοπλασματικά κύτταρα Η μονοχρωματική ακτινοβολία (Laser) 

προκάλεσε μικρότερη βλάβη στα φυσιολογικά πρόδρομα και προγονικά κύτταρα 

σε σύγκριση με το λευκό φως. Σε δόσεις ακτινοβολίας όπου παρατηρήθηκε 

99,9999% θάνατος στα κύτταρα των λευχαιμικών σειρών, παρατηρήθηκε 80+4 

% και 74,3+2,8 % αντίστοιχα, επιβίωση των φυσιολογικών μυελικών κυττάρων. 

 Η επώαση των κυττάρων με ανθρώπινη λευκωματίνη προστάτευσε 

σημαντικά τα φυσιολογικά μυελικά κύτταρα από την καταστροφική επίδραση της 



Mc 540 φωτοθεραπείας, ενώ σε χαμηλές συγκεντρώσεις επηρέασε ελάχιστα την 

επιβίωση των λευχαιμικών κυττάρων. Τα πρόδρομα και προγονικά κύτταρα του 

μυελού (bone marrow precursors and progenitors) των παιδιών με οξείες 

λευχαιμίες σε ύφεση ήταν περισσότερο ευαίσθητα στην φωτοτοξική επίδραση 

της μεθόδου σε σύγκριση με αυτά των φυσιολογικών μαρτύρων.  

 Παρατηρήθηκε ετερογένεια στην Mc 540 φωτοευαισθησία που 

παρουσιάζουν τα νεοπλασματικά κύτταρα, τα οποία ελήφθησαν από παιδιά με 

οξείες λευχαιμίες και συμπαγείς όγκους. Η αναστολή επιβίωσης που 

παρουσίασαν τα κύτταρα νευροβλαστώματος ήταν 70%, ενώ τα φυσιολογικά 

μονοπύρηνα περιφερικού αίματος δεν ήταν ευαίσθητα στην Mc 540 

φωτοακτινοβόληση. 

 Η επιβίωση των προγονικών κυττάρων των παιδιών με ΟΛΛ σε ύφεση 

ήταν 22 % για τις CFU-E, 36% για τις BFU-E, 38,5% για τις CFU-GM και 26% 

για τις CFU-GEMM και είναι σημαντικά μικρότερη αυτής των φυσιολογικών 

παιδιών-μαρτύρων.  

 Με την παλμική ακτινοβολία (Nd-YAG Laser) απαιτήθηκε μεγάλος χρόνος 

ακτινοβόλησης, με αποτέλεσμα να είναι δύσχρηστη και να προκαλεί μεγαλύτερη 

καταστροφή των φυσιολογικών κυττάρων σε σύγκριση με την συνεχή 

ακτινοβολία (Argon Laser ). 

  Η Μc 540 φωτοακτινοβόληση με Laser είναι μια πολλά υποσχόμενη 

μέθοδος για την ex vivo κάθαρση των νεοπλασματικών κυττάρων από το μυελό. 

Η in vivo αποτελεσματικότητα της, τόσο στην καταστροφή των νεοπλασματικών 

κυττάρων, όσο και στη διάσωση, των φυσιολογικών αρχέγονων αιμοποιητικών 

κυττάρων των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία, τα οποία είναι 

απαραίτητα για την μετέπειτα αιματολογική αποκατάσταση του αρρώστου, 

απαιτεί περαιτέρω κλινικές μελέτες, που μπορούν να σχεδιαστούν σαν μελέτες 

φάσης Ι-ΙΙΙ με βάση τα in vitro πειραματικά δεδομένα. 
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SUMMARY 
 

 Merocyanine 540 is a fluorescent dye which exerts a preferential uptake 

by leukemic cells as compared with normal hemopoietic progenitors. The dye 

destroys the cells to which is adsorbed when irradiated with light of suitable 

wavelength. 

 We studied the effect of Mc 540 photoirradiation on both neoplastic and 

normal progenitor cells, as well as human-albumin (HA) mediated cytoprotection 

of normal myeloid cells against cytotoxic effect of Mc 540 photodynamic therapy. 

 Bone marrow cells from 21 children with acute leukemia at diagnosis, ALL 

in remission,  metastatic neuroblastoma as well as bone marrow and peripheral 

blood mononuclear cells from 10 normal controls and cells of Reh-6 and HL-60 

leukemic cell lines were used. 

 At the initial experimental phase, the survival of bone marrow cells from 

children with acute leukemia and that of leukemic cell lines after  prolonged 

irradiation (up to 100 sec.) with Argon Laser 514 nm (2 Watts) has been 

investigated. 

 Following the above experiments, cell suspension incubated with Mc 540, 

in the presence, or absence of HA and exposed to different  Argon Laser 514nm 

doses. Cells’ survival was estimated by trypan blue supravital stain after a 24 

hour incubation and leukemic cell lines have been studied in continuous cell 

cultures of 4 weeks duration. The survival of normal bone marrow committed 

progenitors has been estimated by colony formation assay in semisolid cultures.   

 The effect of pulsed irradiation (Nd-YAG Laser) upon the survival of 

leukemic and normal hemopoietic cells has also been studied.  

 Our results showed that prolonged Laser light irradiation had no effect on 

both normal and leukemic cells’ survival. The photodamage of normal bone 

marrow cells was less following Mc 540 photoirradiation with Laser light 

compared with that of white light.  

 Human albumin protected normal bone marrow cells from Mc 540 

mediated phototoxicity and had minimal effect on leukemic cells’ survival at 



concentrations < 0,25%. A 99.9999% inhibition of Reh-6 and HL-60 was noted 

at the irradiation doses used and the corresponding mean survival of normal 

bone marrow cells was 74,3+2,8 % and 80+4 %  respectively.  

 Bone marrow leukemic cells from children with ALL and AML were very 

sensitive to Mc 540 photoirradiation in contrast to bone marrow neuroblastoma 

cells  where only a 3 fold reduction in survival was observed. The 

heterogeneicity in the sensitivity noticed among leukemic cells to Mc 540 

photoirradiation could be attributed to the diversity of lipid membrane structure of 

blast cells even when these originate from the same progenitor. Peripheral blood 

mononuclear cells were not sensitive to Mc 540 photoirradiation 

 The survival of bone marrow progenitors from children with ALL in 

remission was 22% for CFU-E, 36% for BFU-E, 38,5% for CFU-GM and 26% for 

CFU-GEMM which is lower compared with that of normal controls. 

  Nd-YAG Laser irradiation was proven to be unsuitable exhibiting more 

destructive effect upon normal hamopoietic cells than Argon Laser.  

 In conclusion, although it seems that Mc 540 mediated photoirradiation is 

a very promising method for ex vivo purging of neoplastic cell-contaminated  

bone marrow grafts. There are though questions that should be answered about 

the in vivo efficacy of this method in killing neoplastic cells as well as in sparing 

normal progenitors from children undergoing chemotherapy rendering the 

autografts capable for bone marrow recovery. Phase I-III clinical trials can be 

designed based upon this in vitro studies for the future efficacy of the method. 
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