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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

      

     Η μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού αποτελεί μία ευρέως αποδεκτή θεραπεία για 

παιδιά με αιματολογικά, ανοσολογικά και μεταβολικά νοσήματα, αλλά κυρίως 

κακοήθεις νεοπλασίες.  Βασική αρχή της μεταμόσχευσης σε ασθενείς με κακοήθεις 

νεοπλασίες αποτελεί η εφαρμογή μέγιστης αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας 

ακολουθούμενη από αποκατάσταση της αιμοποιητικής και ανοσοποιητικής 

λειτουργίας του ασθενούς από τα μεταμοσχευμένα κύτταρα του δότη.  Στην πράξη η 

αποκατάσταση του ανοσοποιηιτκού συστήματος του ασθενούς ολοκληρώνεται έξι 

έως 24 μήνες μετά τη μεταμόσχευση με αποτέλεσμα την εμφάνιση ευκαιριακών και 

συχνά θανατηφόρων λοιμώξεων.  

     Ο ιοί αποτελούν βασική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών που 

υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, με κύριο εκπρόσωπο τους 

ερπητοιούς.  Παρά την εισαγωγή των νεώτερων αντι-ιικών φαρμάκων την τελευταία 

δεκαετία, η εμφάνιση ιογενούς λοίμωξης σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από 

θνητότητα άνω του 50%.         

     Στη διεθνή βιβλιογραφία οι αναφορές για τις ιογενείς λοιμώξεις που εμφανίζονται 

σε παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού είναι 

περιορισμένες σε σχέση με αυτές των ενηλίκων.  Συγκεκριμένα, η συνήθης πρακτική 

στις παιδιατρικές μονάδες μεταμόσχευσης ειναι η εφαρμογή στα παιδιά της έρευνας 

που έχει πραγματοποιηθεί σε ενήλικες.  Τα παιδιά, ωστόσο, παρουσιάζουν 

σημαντικές διαφορές του ανοσοποιητικού συστήματος σε σύγκριση με τους ενήλικες 

και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση για διαφορετικές υποκείμενες νόσους.  

Επιπρόσθετα, τα παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 
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λόγω της συνεύρεσής τους με φυσιολογικά παιδιά της ίδιας ηλικίας, έρχονται σε 

επαφή με ποικίλους ιούς.  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η σε βάθος μελέτη των  

ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά αυτά.                       

    Στόχος της μελέτης αυτής είναι η συμβολή στην κατανόηση των ιογενών 

λοιμώξεων σε παιδιά με κακοήθεις νεοπλασίες που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού.  Για το σκοπό αυτό εκτιμήθηκε η συχνότητα και τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά των λοιμώξεων αυτών, αναζητήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου που 

προδιαθέτουν στην εμφάνισή τους, και περιγράφεται η κλινική εικόνα τους.  Ακόμη, 

προσδιορίζεται η αντίστοιχη θνητότητα.  Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων, γίνονται 

προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά 

αυτά.                          

     Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Μητέρας-Παιδιού του Τμήματος 

Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε στενή συνεργασία με το Τμήμα Παιδιατρικής 

του M.D. Anderson Cancer Center του University of Texas στο Houston των 

Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την καθοδήγηση της κ. Ευαγγελίας Μαντζουράνη. 

     Καταθέτοντας τη διατριβή αυτή προς έγκριση στη Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά: 

     Την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. 

Ευαγγελία Μαντζουράνη, Διευθύντρια της Παιδιατρικής Πνευμολογικής Κλινικής 

του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου χωρίς την 

ανεκτίμητη βοήθεια, τις γνώσεις και τη συμπαράσταση της οποίας η μελέτη αυτή δεν 

θα είχε πραγματοποιηθεί.         

     Τον Καθηγητή Παθολογίας-Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γεώργιο 

Ηλιόπουλο, Διευθυντή της Αιματολογικής Κλινικής του Περιφερειακού 
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Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για την τιμή να μου αναθέσει τη 

μελέτη αυτή.  

     Τον Καθηγητή Ιατρικής του University of Texas κ. Kenneth Rolston, Διευθυντή 

του Τμήματος Λοιμώξεων του M.D. Anderson Cancer Center για την πολύτιμη 

βοήθειά του στον κλινικό τομέα της μελέτης.       

     Τον Καθηγητή Παιδιατρικής του University of Texas κ. Ka Wah Chan, Διευθυντή 

του Τμήματoς Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Τομέα Παιδιατρικής του 

M.D. Anderson Cancer Center για τη δυνατότητα που μου παρείχε να χρησιμοποιήσω 

το υλικό της κλινικής του.    

     Την Επίκουρο Καθηγήτρια Στατιστικής και Επιδημιολογίας του University of 

Texas κ. Dima Abi-Said για τη βοήθεια στη στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων.     
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κακοήθεις νεοπλασίες της παιδικής ηλικίας  

     Οι κακοήθεις νεοπλασίες εμφανίζονται σπάνια στην παιδική ηλικία, 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 2% των περιπτώσεων κακοήθους εξεργασίας στις 

δυτικές χώρες (Robison 1993).  Στις Ηνωμένες Πολιτείες η συχνότητα είναι 126 

περιπτώσεις ανά ένα εκατομύριο παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών.  Κατά 

προσέγγιση 6000 νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, εκτιμώντας ότι ένα 

στα 600 παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών θα εμφανίσει κακοήθη νεοπλασία (Wingo 

και συν. 1995, Robison και συν. 1991).      

     Παρά τη σχετικά σπάνια εμφάνιση στα παιδιά, οι κακοήθεις νεοπλασίες 

αποτελούν κύρια αιτία θανάτου στον πληθυσμό αυτό, δεύτερη μετά τους θανάτους 

τραυματικής αιτιολογίας (Young και συν. 1986, Wingo και συν. 1995, Li 1993).  Για 

παράδειγμα, το 1991, 1632 παιδιά ηλικίας έως 14 ετών κατέληξαν από κακοήθεια 

στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Οι κακοήθεις νεοπλασίες ευθύνονται για το 10.4% των 

θανάτων στα παιδιά, και αντιστοιχούν σε 3.2 θανάτους ανά 100.000 παιδικού 

πληθυσμού (Wingo και συν. 1995).         

     Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των παιδικών νεοπλασιών άλλαξαν σημαντικά 

τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.  Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, σημειώθηκε αύξηση των νεοπλασιών 

κατά 12.5% στα αγόρια και 9.8% στα  κορίτσια (Devesa και συν. 1995).  Παρόμοια 

ανοδική τάση αλλά μικρότερου μεγέθους έχει αναφερθεί στην Ευρώπη (Devesa και 

συν. 1995).  Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που ευθύνονται για την 

αύξηση αυτή είναι η έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες.  Παράγοντες όπως η εξέλιξη 

των διαγνωστικών μέσων, η καλύτερη καταγραφή και τήρηση αρχείων ασθενών και 

αλλαγές στα κριτήρια διάγνωσης και ταξινόμησης των νοσημάτων αυτών έχουν 



 9

επίσης συμβάλλει στη μεταβολή των επιδημιολογικών δεδομένων παγκοσμίως 

[Devesa και συν. 1995, Miller 1992, Cole και συν. 1994, Cole και συν. 1995).        

     Η μεγαλύτερη αλλαγή όμως, έχει σημειωθεί στην πρόγνωση των παιδιών με 

κακοήθεις νεοπλασίες.  Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των περιόδων 1960-1963 

και 1981-1987, η επιβίωση των παιδιών με κακοήθεις νεοπλασίες για τα επόμενα 

πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση αυξήθηκε από 28% σε 67% (Novakovic και συν. 

1994).  Αναφορές από αρκετές ευρωπαικές χώρες επιβεβαιώνουν τα προαναφερθέντα 

στοιχεία, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι σήμερα σχεδόν τα δύο τρίτα των παιδιών 

με κακοήθεις νεοπλασίες θεραπεύονται αποτελεσματικά (Stiller και συν. 1990, Βirch 

και συν. 1988).  Αυτή η δραστική βελτίωση αντικατοπτρίζει την επανάσταση που έχει 

σημειωθεί στη θεραπεία των νόσων αυτών κυρίως μέσω των πρωτοκόλλων 

χημειοθεραπείας και των σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας, αλλά και των μέσων 

υποστήριξης των ασθενών όσον αφορά την εμφάνιση τοξικότητας μετά τη θεραπεία 

(Devesa και συν. 1995, Birch και συν. 1988, Cole και συν. 1995, Novakovic και συν. 

1994).  Η τάση που παρατηρείται για παραπομπή των ασθενών με κακοήθεις 

νεοπλασίες σε ειδικά ογκολογικά κέντρα έχει επίσης συμβάλει στη βελτίωση της 

πρόγνωσής τους (Stiller και συν. 1990, Birch και συν. 1988, Pratt και συν. 1988).    

     Η λευχαιμία αποτελεί την πιο συχνή κακόηθη νεοπλασία σε παιδιά κάτω των 15 

ετών αντιπροσωπεύοντας κατά προσέγγιση το ένα τρίτο όλων των περιπτώσεων.  

Ακολουθούν σε συχνότητα οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος και τα 

λεμφώματα, αντιπροσωπεύοντας το 19% και το 13% των κακοήθων νεοπλασιών της 

παιδικής ηλικίας, αντίστοιχα.  Άλλες κακοήθεις νεοπλασίες που συναντώνται σε αυτή 

την ηλικία είναι το νευροβλάστωμα, ο όγκος του Wilms, το σάρκωμα των μαλακών 

μορίων, το οστεοσάρκωμα, και το ρετινοβλάστωμα (Neglia JP και συν. 1988, Wingo 

και συν. 1995, Li 1993, Robison 1993, Robison και συν. 1991, Miller και συν. 1994, 
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Schwartz 1991).  Σημειώνεται ότι σε βρέφη κάτω του έτους η αναλογία και η 

συχνότητα των επιμέρους εντοπίσεων των κακοήθων νεοπλασιών διαφοροποιείται 

σημαντικά.  Συγκεκριμένα, το νευροβλάστωμα και οι όγκοι του κεντρικού νευρικού 

συστήματος επικρατούν ενώ ακολουθούν σε συχνότητα το ρετινοβλάστωμα και οι 

λευχαιμίες (Birch και συν. 1992, Bader και συν. 1979).   

     Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία αποτελεί τον πιο συχνό τύπο παιδικής 

λευχαιμίας, αντιπροσωπεύοντας το 80% των περιπτώσεων.  Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

2.000 νέες περιπτώσεις οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας διαγιγνώσκονται ετησίως 

σε παιδιά, ενώ η αντίστοιχη συχνότητα είναι 4 ανά 100.000 παιδιά (Neglia και συν. 

1988, Robison και συν. 1991, Poplack 1993).  Στην ίδια χώρα παρατηρείται αύξηση 

της συχνότητας της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας μεταξύ τριών και πεντε ετών 

όσον αφορά τα παιδιά της λευκής φυλής, όχι όμως της μαύρης φυλής.  Η οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία είναι πιο συχνή στα αγόρια, κυρίως κατά την εφηβεία 

(Robison και συν. 1991, Poplack 1993, Poplack και συν. 1993).  

     Η βασική παθογένεια της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας είναι ο ανώμαλος και 

ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των προγονικών κυττάρων των λεμφοκυττάρων σε 

συνάρτηση με το σχηματισμό ελλαττωματικά διαφοροποιημένων προγονικών 

κυττάρων, τους βλάστες.  Ανάλογα με το επίπεδο διαφοροποίησης των 

λεμφοκυττάρων κατά το οποίο εμφανίσθηκε η κακοήθης επεξεργασία διακρίνονται 

τρεις υπότυποι οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, οι L1, L2, και L3.  Περαιτέρω 

ταξινόμηση σε επίπεδο προγονικών κυττάρων των λεμφοκυττάρων Β ή Τ γίνεται με 

τη χρήση κυτταρογενετικών, βιοχημικών και ανοσοφαινοτυπικών μεθόδων (Miller 

και συν. 1994, Bleyer 1990).  Η πρόγνωση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας 

στα παιδιά εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, τον ανοσολογικό υπότυπο των 

βλαστών, καθώς επίσης από κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα όπως η παρουσία 
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λεμφαδενοπάθειας, σπληνομεγαλίας ή μάζας στο μεσοθωράκιο, και ο απόλυτος 

αριθμός των λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα (Bleyer 1990).  Η πρόγνωση 

παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία βελτιώθηκε εντυπωσιακά τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες.  Συγκεκριμένα, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης ελεύθερης νόσου 

των παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία ήταν 9% για το χρονικό διάστημα 

από το 1962 έως το 1966 και 71% για το χρονικό διάστημα από το 1984 έως το 1988.  

Αυτή η εντυπωσιακή βελτίωση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ανάπτυξη και 

επιτυχή χρήση προληπτικής χημειοθεραπείας κατά της εμφάνισης λευχαιμίας του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και στη χρήση πιο εντατικοποιημένων και 

αποτελεσματικών συστηματικών χημειοθεραπευτικών σχημάτων (Rivera και συν. 

1993).                    

     Η οξεία μη-λεμφοβλαστική λευχαιμία αντιπροσωπεύει το 15-20% όλων των 

παιδικών λευχαιμιών, με επικρατέστερο τύπο την οξεία μυελογενή λευχαιμία η οποία 

ευθύνεται για τα τρία τέταρτα των περιπτώσεων οξείας μη-λεμφοβλαστικής 

λευχαιμίας (Miller και συν. 1994).  Διακρίνονται επτά υπότυποι οξείας μη-

λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, από Μ1 έως Μ7.  Η πενταετής επιβίωση ελεύθερη 

νόσου για παιδιά με τη διάγνωση της οξείας μη-λεμφοβλαστικής λευχαιμίας είναι 

25% (Miller και συν. 1994).  Η χρονία μυελογενής λευχαιμία αντιπροσωπεύει 

λιγότερο από 1% των νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας, συνοδεύεται δε από πενταετή 

επιβίωση ελεύθερη νόσου στο 30% των περιπτώσεων (Miller και συν. 1994). 

     Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι η δεύτερη κατά σειρά 

συχνότητας κακοήθης νεοπλασία της παιδικής ηλικίας.  Στα παιδιά οι όγκοι αυτοί 

εντοπίζονται ως επί το πλείστον κάτω από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας, και το 

40% είναι εμβρυονικού τύπου, κυρίως μυελοβλάστωμα.  Άλλοι συνήθεις όγκοι του 

κεντρικού νευρικού συστήματος στα παιδιά είναι το αστροκύττωμα και το γλοίωμα 
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με συχνότητα περίπου 20% το καθένα (Pizzo και συν. 1993, Miller και συν. 1994, 

Greenberg και συν. 1985).  Αντίθετα στους ενήλικες το 90% των όγκων του 

κεντρικού νευρικού συστήματος είναι αστροκυττώματα και εμφανίζονται κυρίως 

πάνω από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας.  Η μεγαλύτερη συχνότητα των όγκων 

αυτών παρατηρείται σε ηλικία τριών ετών για το αστροκύττωμα, πέντε ετών για το 

μυελοβλάστωμα, και επτά ετών για το γλοίωμα (Greenberg 1985).  Η διάγνωση 

μυελοβλαστώματος σε παιδιά συνοδεύεται από πενταετή επιβίωση ελεύθερη νόσου 

στις μισές περιπτώσεις (Miller και συν. 1994).  

     Το νευροβλάστωμα αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς εξωκρανιακούς 

συμπαγείς όγκους των παιδιών, και παρόλο που αποτελεί το 5% των κακοήθων 

νοσημάτων αυτής της ηλικίας, είναι υπεύθυνος για το 18% όλων των θανάτων από 

κακοήθη νοσήματα σε παιδιά (Pizzo και συν. 1993, Craft και συν. 1989).  Προέρχεται 

από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, όμως δεν ομαδοποιείται με τους όγκους του 

κεντρικού νευρικού συστήματος.  Το 23% των νευροβλαστωμάτων εντοπίζονται στα 

επινεφρίδια, το 32% στην υπόλοιπη κοιλιακή χώρα, το 16% στη θωρακική κοιλότητα, 

το 7% στην ελάσσονα πύελο, και το υπόλοιπο 22% σε άλλες περιοχές (Miller και 

συν. 1994, Greenberg και συν. 1985).  Το νευροβλάστωμα είναι ο πιο συχνός όγκος 

της βρεφικής ηλικίας, σπάνια δε εμφανίζεται μετά την ηλικία των πέντε ετών 

(Greenberg και συν. 1985).  Το 46% των παιδιών με νευροβλάστωμα παρουσιάζουν 

πενταετή επιβίωση ελεύθερη νόσου (Miller και συν. 1994).   

     Τα λεμφώματα Hodgkin και non-Hodgkin συμπεριλαμβανομένου του λεμφώματος 

Burkitt, αντιπροσωπεύουν το 5% των κακοήθων νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας το 

καθένα.  Ο τύπος της οζώδους σκλήρυνσης ευθύνεται για περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις λεμφώματος Hodgkin και είναι πιο συχνός στην εφηβεία (Greenberg και 

συν. 1985).  Μεταξύ των λεμφωμάτων non-Hodgkin κυριαρχούν το λέμφωμα Βurkitt 
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και το ενδιάμεσου βαθμού διάχυτο μικροκυτταρικό των οποίων η συχνότητα 

εμφάνισης αυξάνεται μετά τα επτά έτη (Miller και συν. 1994, Greenberg και συν. 

1985).  Η πενταετής επιβίωση ελεύθερη νόσου για τα λεμφώματα Hodgkin, non-

Hodgkin και Burkitt είναι 87%, 67% και 57%, αντίστοιχα (Miller και συν. 1994).              

     Ο όγκος του Wilms είναι ο επικρατέστερος όγκος νεφρικής προέλευσης στα 

παιδιά.  Συνολικά ευθύνεται για το 6% των κακοήθων νεοπλασιών της παιδικής 

ηλικίας, με μέγιστη συχνότητα εμφάνισης τα δύο με τέσσερα έτη.  Συνοδεύεται από 

πενταετή επιβίωση ελεύθερη νόσου στο 84% των περιπτώσεων (Pizzo και συν. 1993, 

Miller και συν. 1994, Greenberg και συν. 1985). 

     Τα σαρκώματα μαλακών μορίων είναι νεοπλάσματα προερχόμενα από ιστούς 

μεσεγχυματικής προέλευσης πλην οστών και χόνδρων, στην πράξη δε, εξορμώνται 

από οποιοδήποτε ιστό που παρεμβάλλεται μεταξύ δέρματος και οστών.  Ευθύνονται 

για το 7% των κακοήθων νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας.  Το πιο συχνό σάρκωμα 

είναι το ραβδομυοσάρκωμα που αποτελεί το 50% των περιπτώσεων και ακολουθείται 

από το ινοσάρκωμα που είναι υπεύθυνο για το 25% αυτών (Pizzo και συν. 1993, 

Miller και συν. 1994).  Το ραβδομυοσάρκωμα εμφανίζεται με αυξημένη συχνότητα 

μεταξύ δύο και τεσσάρων ετών (Greenberg και συν. 1985).  Η πενταετής επιβίωση 

ελεύθερη νόσου παιδιών με ραβδομυοσάρκωμα ή ινοσάρκωμα είναι πανω από 70% 

(Miller και συν. 1994).  

     Οι κακοήθεις όγκοι των οστών αντιπροσωπεύουν το 5% των κακοήθων 

νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας.  Εμφανίζονται συχνότερα σε παιδιά σχολικής 

ηλικίας και εφήβους.  Το οστεοσάρκωμα και το σάρκωμα Ewing ευθύνονται για τις 

μισές περιπτώσεις οστικών όγκων το καθένα.  Κατά προσέγγιση τα μισά από παιδιά 

με οστεοσάρκωμα ή σάρκωμα Εwing επιβιώνουν για διάστημα πέντε ετών ελεύθερη 
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νόσου μετά τη διάγνωση (Pizzo και συν. 1993, Miller και συν. 1994, Greenberg και 

συν. 1985).         

     Το ρετινοβλάστωμα αποτελεί το 3% όλων των όγκων των παιδιών.  Η μέγιστη 

συχνότητα εμφάνισης του ρετινοβλαστώματος εντοπίζεται στο δεύτερο χρόνο της 

ζωής.  Έχει εξαιρετική πρόγνωση (πενταετής επιβίωση ελεύθερη νόσου στο 95% των 

περιπτώσεων) (Pizzo και συν. 1993, Miller και συν. 1994, Greenberg και συν. 1985). 

 

 

Μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού σε παιδιά με κακοήθεις νεοπλασίες      

     Τα πρώτα αποτελέσματα μεταμόσχευσης αιμοποιητικού ιστού σε παιδιά σχεδόν 

τέσσερεις δεκαετίες πριν ήταν πενιχρά στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως 

μερικοί ασθενείς με κακοήθεις νεοπλασίες σε προχωρημένο στάδιο επιβίωσαν για 

μακρύ χρονικό διάστημα μετά τη μεταμόσχευση.  Οι πρώτες επιτυχείς 

μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικού ιστού σε παιδιά με κακοήθεις νεοπλασίες 

πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1970.  Τα πρωτόκολλα χημειοθεραπείας που 

εφαρμόζονται σήμερα στην παιδική λευχαιμία προσφέρουν τη δυνατότητα πλήρους 

ίασης αυτής της άλλοτε θανατηφόρου νόσου.  Η μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 

αποτελεί ένα ευρέως αποδεκτό μέσο θεραπείας κυρίως των παιδιών αυτών που 

υποτροπίασαν μετά από τη χορήγηση χημειοθεραπείας (Johnson 1991, Santos 1990, 

Ramsay και συν. 1991, Santos 1983).   

     Τα περισσότερα παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία ιώνται πλήρως με τη 

χρήση χημειοθεραπείας.  Όμως μερικά παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, 

όπως αυτά που φέρουν το χρωμόσωμα Philadelphia και τα βρέφη, βρίσκονται σε 

αυξημένο κίνδυνο υποτροπής της νόσου όταν αντιμετωπισθούν με συμβατική 

χημειοθεραπεία μόνο.  Στους ασθενείς αυτούς έχει προταθεί και εφαρμοσθεί η 
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μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού μετά την επίτευξη πρώτης ύφεσης της νόσου και 

συνοδεύεται από πενταετή επιβίωση ελεύθερη νόσου σε περισσότερες από τις μισές 

περιπτώσεις (Johnson 1990, Bleyer 1990, Ramsay και συν. 1991).  Παρόμοια κακή 

πρόγνωση έχουν παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία των οποίων η νόσος 

υποτροπίασε μετά την αρχική επίτευξη ύφεσης.  Στα παιδιά αυτά η μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού μετά την επίτευξη δεύτερης ύφεσης φαίνεται να δίνει καλύτερα 

αποτελέσματα σε σύγκριση με τη συμβατική χημειοθεραπεία, κυρίως δε σε παιδιά 

που υποτροπίασαν μέσα στους πρώτους 18 μήνες μετά τη διάγνωση (πενταετής 

επιβίωση ελεύθερης νόσου έως 64%) (Johnson 1991, Ramsay και συν. 1991).    

     Τα παιδιά με οξεία μη λεμφοβλαστική λευχαιμία έχουν μικρότερες πιθανότητες 

ίασης με τη χρήση χημειοθεραπείας μόνο από ότι τα παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική 

λευχαιμία.  Στις περιπτώσεις αυτές καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την 

αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού από δότη ο οποίος έχει ταυτόσημα 

ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (human leukocyte-associated antigens, HLA-

ταυτόσημος) με το δέκτη.  Πενταετής επιβίωση ελεύθερης νόσου εμφανίζεται στο 40-

60% των περιπτώσεων (Bleyer 1990, Ramsay και συν. 1991, Dinndorf και συν. 

1995).             

     Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων γίνεται από δότη-συγγενή που είναι συμβατός για το μείζον σύστημα 

ιστοσυμβατότητας (Μajor histocompatibility complex).  Το μείζον σύστημα 

ιστοσυμβατότητας αποτελεί ένα σύνολο γονιδίων στο χρωμόσωμα 6, το οποίο 

μεταβιβάζεται ενιαία και είναι υπεύθυνο για την παραγωγή των HLA 

γλυκοπρωτεϊνών των κυτταρικών μεμβρανών.  Τα HLA-αντιγόνα κατέχουν κεντρικό 

ρόλο στην αναγνώριση και την παρουσίαση ξένων αντιγόνων.  Η πιθανότητα 

εμφάνισης αντίδρασης μοσχεύματος κατά ξενιστή (Graft-versus-host disease, GVHD) 
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μειώνεται σημαντικά όσο περισσότερο τα HLA-αντιγόνα του δέκτη ταυτίζονται με τα 

αντίστοιχα αντιγόνα του δότη.  Βάσει της πιθανότητας ανεύρεσης δότη-συγγενή με 

ταυτόσημα HLA-αντιγόνα (ένας στους τέσσερεις) και του σημερινού μεγέθους των 

οικογενειών υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις ασθενείς θα βρει δότη-συγγενή με 

ταυτόσημα HLA-αντιγόνα  (Johnson 1991, Santos 1990, Ramsay και συν. 1991). 

     Ως δότες αιμοποιητικού ιστού μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν άτομα μη 

συγγενικά ως προς το δέκτη.  Η ανεύρεση τέτοιων δοτών γίνεται μέσω διεθνών 

οργανισμών καταγραφής γενετικού υλικού όπου γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης 

μοσχεύματος με ταυτόσημα HLA-αντιγόνα με το δέκτη.  Επιτυχείς μεταμοσχεύσεις 

αιμοποιητικού ιστού έχουν επίσης αναφερθεί και από δότες που δεν έχουν ταυτόσημα 

HLA-αντιγόνα.  Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, η πιθανότητα εμφάνισης GVHD 

αυξάνεται σημαντικά (Johnson 1991, Ramsay και συν. 1991, Trigg και συν. 1993, 

Balduzzi και συν. 1995). 

     Σε ασθενείς για τους οποίους δεν ανευρίσκεται ο κατάλληλος δότης αιμοποιητικού 

ιστού, υπάρχει η δυνατότητα αυτόλογης μεταμόσχευσης.  Στην περίπτωση αυτή 

λαμβάνεται αιμοποιητικός ιστός από τον ασθενή όταν η νόσος είναι σε ύφεση και 

διατηρείται υπό συνθήκες ψύχους.  Η αυτόλογη μεταμόσχευση συνοδεύεται από 

ταχεία επίτευξη εγκατάστασης του μοσχεύματος (engraftment) και απουσία GVHD, 

όμως παραμένει αυξημένη η συχνότητα υποτροπής του κακοήθους νοσήματος 

(Johnson 1991, Ramsay και συν. 1991, Tiedemann και συν. 1993).  Η αυτόλογη 

μεταμόσχευση έχει δώσει ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε ασθενείς με συμπαγείς 

όγκους και μεταστάσεις κατά τη διάγνωση (πενταετής επιβίωση ελεύθερη νόσου στο 

30-40% των περιπτώσεων) (Ladenstein και συν. 1995, Kushner και συν. 1991, 

Ramsay 1993). 
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     Η επιτυχής μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού σε ασθενείς με κακοήθη 

νεοπλασία προϋποθέτει την προετοιμασία (conditioning) του ασθενούς προκειμένου 

να εξαλειφθούν όλα τα νεοπλασματικά κύτταρα.  Η διαδικασία προετοιμασίας του  

ασθενούς συνίσταται σε χορήγηση αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας σε 

τεράστιες δόσεις με ή χωρίς συνοδό ακτινοβολία συνήθως μία εβδομάδα πριν τη 

μεταμόσχευση.  Τα πιο πολλά χημειοθεραπευτικά σχήματα περιλαμβάνουν 

κυκλοφωσφαμίδη με ταυτόχρονη χορήγηση ολόσωμης ακτινοβολίας.  Τυχόν 

υποτροπή της υποκείμενης νόσου μετά από μεταμόσχευση αντικατοπτρίζει την 

αποτυχία του χορηγηθέντος σχήματος να εξοντώσει όλα τα νεοπλασματικά κύτταρα 

(Ramsay και συν. 1991).             

     Η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης υποτροπής της κακοήθους νεοπλασίας σε 

ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση αποδίδεται στην επανέγχυση 

κακοήθων κυττάρων.  Στην προσπάθεια ανεύρεσης μεθόδων απομάκρυνσης των 

κακοήθων κυττάρων από το μόσχευμα έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλες τεχνικές όπως 

η ex vivo χρήση αντινεοπλασματικών φαρμάκων, καθώς και η χρήση μονοκλωνικών 

αντισωμάτων και αντισωμάτων συνδεδεμένων με τοξίνες που κατευθύνονται κατά 

των κακοήθων κυττάρων (Ramsay και συν. 1991).          

     Η εμφάνιση GVHD αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας μετά 

από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οξεία 

GVHD εμφανίζεται στο 30-70% των περιπτώσεων μεταμόσχευσης από δότη-συγγενή 

που είναι HLA-ταυτόσημος και αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου ή συμβάλλει σε 

αυτήν στο 15-40% των περιπτώσεων.  Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο 

θάνατος του ασθενούς οφείλεται σε λοίμωξη η οποία εμφανίζεται σε έδαφος βαρειάς 

ανοσοκαταστολής που προκλήθηκε από τη GVHD (Ramsay και συν. 1991). 
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     Η GVHD οφείλεται στην επίθεση κυττάρων που προέρχονται από το δότη του 

μοσχεύματος (κυρίως κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα Τ) κατά των κυττάρων του 

δέκτη.  Η οξεία GVHD εμφανίζεται μεταξύ 20 και 100 ημερών μετά τη 

μεταμόσχευση και εντοπίζεται στο δέρμα, το ήπαρ και τον πεπτικό σωλήνα.  Σε 

παθολογοανατομική βάση, παρατηρείται καταστροφή του επιθηλίου μέσω 

φλεγμονώδους διεργασίας.  Στη χρόνια GVHD εμπλέκονται περισσότερα όργανα, η 

δε φλεγμονή είναι εκσεσημασμένη (Ramsay και συν. 1991).   

     Η προφύλαξη από την εμφάνιση GVHD γίνεται με ανοσοκατασταλτικές ουσίες 

(κυκλοσπορίνη Α, μεθοτρεξάτη, κορτικοστερινοειδή, σφαιρίνη κατά των κυττάρων 

θυμικής προέλευσης (ATG) και παράγων FK-506) και με την αφαίρεση των 

λεμφοκυττάρων Τ από το μόσχευμα.  Η θεραπεία της οξείας GVHD απαιτεί την 

χορήγηση επιπλέον ανοσοκαταστολής για τον έλεγχο της φλεγμονώδους εξεργασίας 

στους ιστούς του ξενιστή καθώς και την προαγωγή των μηχανισμών ανοσολογικής 

ανοχής.  Ουσίες που συχνά χρησιμοποιούνται είναι τα κορτικοστεροειδή, η ATG και 

η κυκλοσπορίνη Α.  Σε ασθενείς με χρόνια GVHD τα κορτικοστεροειδή αποτελούν 

τη βάση της θεραπείας.  Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ταχεία και επιθετική 

έναρξη της αγωγής, παρατεταμένη χορήγηση και σταδιακή διακοπή της αγωγής προς 

αποφυγή υποτροπής (Ramsay και συν. 1991).            

     Η διάμεση πνευμονίτιδα αποτελεί σοβαρή επιπλοκή μετά τη μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού.  Εμφανίζεται συνήθως μέσα στους πρώτους τρεις μήνες μετά τη 

μεταμόσχευση, με συχνότητα έως 50% μετά από αλλογενή και έως 15% μετά από 

αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών, αντίστοιχα.  Η θνητότητα της διάμεσης 

πνευμονίτιδας είναι από 24% έως 80%.  Η κλινική εικόνα του ασθενούς με διάμεση 

πνευμονίτιδα περιλαμβάνει την εμφάνιση δύσπνοιας, μη παραγωγικού βήχα και 

υποξαιμίας, ενώ η ακτινολογική εικόνα δείχνει διάχυτες, διάμεσες αμφοτερόπλευρες 
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πνευμονικές διηθήσεις.  Η συνήθης πορεία χαρακτηρίζεται από μία ταχέως 

επιδεινούμενη αναπνευστική ανεπάρκεια με συχνή την κατάληξη του ασθενούς.  Ο 

κυτταρομεγαλοϊός και η Pneumocystis carinii ευθύνονται για ένα ποσοστό των 

περιπτώσεων διάμεσης πνευμονίτιδας μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, 

όμως στις περισσότερες περιπτώσεις διάμεσης πνευμονίτιδας δεν απομονώνεται 

κάποιος αιτιολογικός παράγοντας.  Πιθανές αιτίες φαίνεται να είναι η τοξικότητα 

μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας ή/και ακτινοβολίας, καθώς και η εμφάνιση 

GVHD (Ramsay και συν. 1991).                            

 

 

Ανασύσταση του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού   

    Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 

παρουσιάζουν εκσεσημασμένη διαταραχή των περισσοτέρων ανοσοποιητικών 

λειτουργιών κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων με πέντε μηνών μετά τη 

μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από τον τύπο του μοσχεύματος, το υποκείμενο νόσημα, 

το χορηγηθέν χημεοθεραπευτικό σχήμα, και την παρουσία οξείας GVHD (Lum 

1987).  Η αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος των περισσότερων 

ασθενών που επιβιώνουν για μακρύ χρονικό διάστημα μετά τη μεταμόσχευση 

ολοκληρώνεται ένα με δύο χρόνια αργότερα, ενώ η ίδια διαδικασία σε ασθενείς που 

εμφανίζουν χρόνια GVHD καθυστερεί περαιτέρω (Lum 1987).   

     Η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία που χορηγείται στα άτομα που υποβάλλονται 

σε μεταμόσχευση κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας εξουδετερώνει πλήρως τα 

υπάρχοντα φυσιολογικά και ανώμαλα αιμοποιητικά και ανοσοποιητικά κύτταρα του 

μυελού.  Με τον τρόπο αυτό, η ιατρογενής βαριά ανοσοανεπάρκεια παρέχει το μέσο 
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για την εγκατάσταση του μοσχεύματος και δημιουργεί το κατάλληλο 

μικροπεριβάλλον στο μυελό του δέκτη για την εκ νέου ανάπτυξη του αιμοποιητικού 

ιστού που προέρχεται από το δότη (Lum 1987).  Ο χρόνος που παρέρχεται μετά τη 

μεταμόσχευση αποτελεί τον κύριο παράγοντα για την εμφάνιση ανοσίας 

προερχόμενης από τα κύτταρα του δότη.  Μελέτες σε διάφορα κέντρα έδειξαν ότι η 

αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς εξαρτάται από τον 

κατάλληλο πολλαπλασιασμό, την ωρίμανση και τη διαφοροποίηση των 

μεταμοσχευθέντων κυττάρων του δότη.  Η οργανωμένη εμφάνιση και ανάπτυξη των 

επιμέρους στοιχείων του ανοσοποιητικού συστήματος αποτελεί την απαραίτητη 

προυπόθεση για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος του δέκτη, 

όμως το έναυσμα για τη έναρξη και προαγωγή αυτής της διαδικασίας παραμένει κατά 

κύριο λόγο άγνωστο (Lum 1987, Lum, 1990).                       

     Η εκ νέου ανάπτυξη ανοσίας του ασθενή που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από τα αρχέγονα 

κυτταροτοξικά συστήματα όπως τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα και την 

ταυτόχρονη επικράτηση κυττάρων με κατασταλτικές ιδιότητες, σε πιο ώριμα 

ανοσολογικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από πιο πολύπλοκες και ειδικές 

ανοσοποιητικές λειτουργίες.  Αρχικά επαναποκτάται η ιδιότητα της φαγοκυττάρωσης 

και ακολούθως αυξάνεται ο πληθυσμός των πρώιμων λεμφοκυττάρων που είναι 

υπεύθυνα αρχικά για τις πιο πρωτόγονες και αργότερα για τις πιο ειδικές 

κυτταροτοξικές λειτουργίες.  Συγκεκριμένα, παράγονται λεμφοκύτταρα Τ με 

ρυθμιστικές λειτουργίες, πρώτα τα κατασταλτικά λεμφοκύτταρα Τ και μετά τα 

βοηθητικά λεμφακύτταρα Β.  Υπάρχουν ενδείξεις ότι η μετάβαση από την 

επικράτηση των λεμφοκυττάρων με κατασταλτική δραστηριότητα στην επικράτηση 

των λεμφοκυττάρων με βοηθητική δραστηριότητα μπορεί να διαταραχθεί και 
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ενδεχόμενα διακοπεί μετά από τυχόν εμφάνιση χρόνιας GVHD ή από τη θεραπεία 

αυτής.  Επιπρόσθετα, η μεταφορά προ-υπάρχουσας ανοσίας του δότη φαίνεται να 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της ανοσίας του τύπου αντιγόνου-

αντισώματος τόσο στα λεμφοκύτταρα Τ όσο και στα λεμφοκύτταρα Β του 

ανοσοποιητικού συστήματος του δέκτη (Lum 1987).  Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί ο ρόλος του θύμου στην αποκατάσταση του 

ανοσοποιητικού συστήματος του δέκτη.  Παράγοντες όπως η ηλικία του ασθενούς και 

η χορήγηση χημειοθεραπείας και  ακτινοβολίας πριν τη μεταμόσχευση έχουν τη 

δυνατότητα να τροποποιούν τη  λειτουργική ικανότητα του θυμικού 

μικροπεριβάλλοντος του δέκτη να διευκολύνει την ωρίμανση των λεμφοκυττάρων Τ 

του δότη (Lum 1987).                                              

     Το δέρμα και οι βλεννογόνοι που καλύπτουν το αναπνευστικό, πεπτικό, και 

ουροποιητικό σύστημα αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας κατά της εισβολής 

παθογόνων μικροοργανισμών (Lum 1990).  Τις πρώτες εκατό ημέρες μετά τη 

μεταμόσχευση  αυτές οι ιατρογενώς κατεστραμμένες επιφάνειες αποτελούν το κύριο 

αμυντικό έλλειμμα του ασθενή που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση (Lum 1987).  

Συγκεκριμένα, η απώλεια της ακεραιότητας των βλεννογόνων αυτών σε συνδυασμό 

με την διαταραγμένη έκκριση ανοσοσφαιρίνης Α τοπικά διευκολύνουν την εισβολή 

μικροοργανισμών.  Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται τις πρώτες εκατό ημέρες μετά τη 

μεταμόσχευση αντικατοπτρίζουν αυτό το αμυντικό έλλειμμα το οποίο σε συνδυασμό 

με τη διαταραγμένη ανοσία του ασθενούς σε συστηματικό επίπεδο αποτελούν την 

αιτία των συχνών, σοβαρών και δυνητικά θανατηφόρων λοιμώξεων που κυριαρχούν 

την περίοδο αυτή (Lum 1990).  Η τυχόν εμφάνιση GVHD καταστρέφει επιπλέον 

αυτούς τους ανατομικούς και λειτουργικούς αμυντικούς φραγμούς (Lum 1990).                    
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     Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα εμφανίζονται στο περιφερικό αίμα 15 με 45 

ημέρες μετά τη μεταμόσχευση του αιμοποιητικού ιστού (Lum 1990).  Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αριθμητική αποκατάσταση των ουδετεροφίλων δεν συνεπάγεται και 

ταυτόχρονη αποκατάσταση της λειτουργικότητας τους.  Συγκεκριμένα, η χημειοταξία 

αυτών των κυττάρων παραμένει ελλειμματική κατά τη διάρκεια των πρώτων 

τεσσάρων μηνών μετά τη μεταμόσχευση (Lum 1990).  Μονοκύτταρα εμφανίζονται 

στην περιφερική κυκλοφορία τουλάχιστον 40 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ 

ιστικά μακροφάγα εντοπίζονται στους πνεύμονες και το ήπαρ τουλάχιστον 80 ημέρες 

μετά τη μεταμόσχευση (Lum 1987, Lum 1900).  Η παραγωγή ιντερλευκίνης-1 από τα 

μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος ομαλοποιείται πέντε με έξι εβδομάδες μετά τη 

μεταμόσχευση (Lum 1987). 

     Τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα και τα λεμφοκύτταρα Τ με κυτταροτοξική 

δράση αποτελούν τους κύριους αμυντικούς μηχανισμούς κατά της εμφάνισης 

λοιμώξεων από ιούς κυρίως της ομάδας των ερπητοιών.  Οι περισσότερες μελέτες 

έχουν δείξει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων μεταμόσχευσης αιμοποιητικού 

ιστού η δράση των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων και των λεμφοκυττάρων Τ με 

κυτταροτοξική δράση αποκαθίσταται στα φυσιολογικά επίπεδα στις 30 με 50 ημέρες 

μετά τη μεταμόσχευση.  Όμως ένα 20% των ασθενών συνεχίζουν να έχουν 

διαταραγμένες κυτταροτοξικές λειτουργίες για ένα χρόνο ή και περισσότερο μετά τη 

μεταμόσχευση (Lum 1987).  Επιπρόσθετα, διαταραγμένη λύση λεμφοκυττάρων 

παρατηρείται σε ασθενείς που έχουν εμφανίσει οξεία ή χρόνια GVHD, σε αντίθεση 

με ασθενείς που δεν πάσχουν από GVHD και οι οποίοι έχουν φυσιολογική λύση 

λεμφοκυττάρων.  Τέλος, ασθενείς με GVHD έχουν μειωμένη παραγωγή 

ιντερλευκίνης-2.                                                       
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     Τα λεμφοκύτταρα Τ και Β πολλαπλασιάζοται και αυξάνονται στο περιφερικό αίμα 

του ασθενούς που υποβάλλεται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού τους πρώτους 

τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση.  Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η αύξηση του 

αριθμού των λεμφοκυττάρων Τ δεν είναι σταθερή για τους επιμέρους υποτύπους 

λεμφοκυττάρων Τ.  Συγκεκριμένα, ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων Τ με 

βοηθητική δράση (κύτταρα με το φαινότυπο CD4) είναι μικρότερος του 

φυσιολογικού τους πρώτους τρεις με έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ ο 

απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων Τ με κατασταλτική δράση (κύτταρα με το 

φαινότυπο CD8) είναι μεγαλύτερος του φυσιολογικού τους πρώτους έξι μήνες μετά 

τη μεταμόσχευση.  Με αυτό τον τρόπο, ο λόγος των βοηθητικών λεμφοκυττάρων Τ 

προς τα κατασταλτικά λεμφοκύτταρα Τ είναι μικρότερος του φυσιολογικού (Lum 

1987, Foot 1993, Roberts 1993).  Παρόμοια χαμηλός λόγος των βοηθητικών 

λεμφοκυττάρων Τ προς τα κατασταλτικά λεμφοκύτταρα Τ παρατηρείται και σε 

ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση.  Τέλος, ασθενείς με χρόνια 

GVHD παρουσιάζουν παράταση του λόγου αυτού σε χαμηλά επίπεδα πέραν των 

τριών με έξι μηνών μετά τη μεταμόσχευση (Lum 1987, Foot 1993, Paulin 1987).  Σε 

αυτούς τους ασθενείς, τα χαμηλά επίπεδα των κυκλοφορούντων βοηθητικών 

λεμφοκυττάρων Τ φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα εκλεκτικού ιn vivo αποκλεισμού 

ή/και κατανάλωσής τους από αντιδράσεις GVHD που συμβαίνουν στο δέρμα, το 

ήπαρ ή τον πεπτικό σωλήνα (Lum 1987).           

     Διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας in vivo παρατηρείται τις πρώτες εκατό ημέρες 

μετά τη μεταμόσχευση, όπως φαίνεται από δοκιμασίες καθυστερημένου τύπου 

υπερευαισθησίας.  Παρόμοια ελλειμματική εμφανίζεται η δράση των βοηθητικών 

λεμφοκυττάρων Τ να προάγουν την παραγωγή ανοσοσφαιρινών από τα 

λεμφοκύτταρα Β τους πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ συχνά είναι 
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αυξημένη η κατασταλτική δράση των λεμφοκυττάρων Τ.  Φαίνεται λοιπόν ότι τα 

λεμφοκύτταρα Τ δεν επαρκούν για να συνεργαστούν ομαλά με τα λεμφοκύτταρα Β 

κατά την άμεση χρονική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση.             

     Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών G (IgG) και Μ (IgM) ομαλοποιούνται τρεις με 

τέσσερεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) 

μπορεί να παραμένουν χαμηλά ακόμη και χρόνια μετά.  Τα επίπεδα των παραγόντων 

3 (C3) και 4 (C4) του συμπληρώματος ομαλοποιούνται τους πρώτους τρεις μήνες 

μετά τη μεταμόσχευση.  Όσον αφορά την απάντηση με παραγωγή αντισωμάτων μετά 

από εμβολιασμό σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού 

ιστού, φαίνεται ότι αυτή είναι φυσιολογική για αντιγόνα με τα οποία ο οργανισμός 

έχει έρθει σε επαφή στο παρελθόν ακόμη και χωρίς επαναληπτικό εμβολιασμό, ενώ 

είναι πλήρως κατεσταλμένη για νέα αντιγόνα κατά την άμεση μετά τη μεταμόσχευση 

περίοδο.  Συγκεκριμένα, οι τίτλοι των αντισωμάτων κατά αντιγόνων όπως της τοξίνης 

του τετάνου, της τοξίνης της διφθερίτιδας και του ιού της ιλαράς μπορούν να 

ανιχνευθούν μέσα στις πρώτες εκατό ημέρες μετά τη μεταμόσχευση με ή χωρίς 

επαναληπτικό εμβολιασμό κατά των αντιγόνων αυτών (Lum 1987).  Τα αντισώματα 

αυτά προέρχονται από το δότη του μοσχεύματος, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα 

κάποια από αυτά να προέρχονται από το δέκτη, είτε από εναπομείναντα αντισώματα 

ή λεμφοκύτταρα Β που παράγουν αντισώματα, είτε ακόμη μέσω μετάγγισης 

προιόντων αίματος.  Επομένως, με την εξαίρεση της προγραμματισμένης από πριν 

αυτόματης παραγωγής αντισωμάτων από τα λεμφοκύτταρα Β, τα κύτταρα αυτά είναι 

παντελώς ανεπαρκή να απαντήσουν σε εξωτερικά ερεθίσματα τους πρώτους τρεις 

μήνες μετά τη μεταμόσχευση (Lum 1987).   

     Η αρχική και η αναμνηστική απάντηση με παραγωγή αντισωμάτων σε καινούργια 

αντιγόνα αποκαθίσταται πλήρως μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τη 
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μεταμόσχευση.   Σε ασθενείς όμως, που εμφανίζουν χρόνια GVHD, η παραγωγή 

αντισωμάτων παραμένει ανεπαρκής, τόσο μετά από επαφή με καινούργια αντιγόνα 

όσο και για τη μετάβαση σε δεύτερο χρόνο από την παραγωγή ανοσοσφαιρινών IgM 

σε ανοσοσφαιρίνες IgG.  Τα τρία τέταρτα των ασθενών αυτών παρουσιάζουν 

διαταραχή της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων Β, σε αντίθεση με ασθενείς που δεν 

πάσχουν από χρόνια GVHD και από τους οποίους μόνο το ένα τρίτο εμφανίζει 

διαταραχή στα λεμφοκύτταρα Β (Lum 1987).        

 

 

Λοιμώξεις σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού  

     Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται μετά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 

αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του ανοποιητικού συστήματος των ασθενών σε 

κάθε χρονική στιγμή.  Συγκεκριμένα, η σειρά με την οποία οι επιμέρους παράμετροι 

του ανοσοποιητικού συστήματος επανέρχονται στα φυσιολογικά αριθμητικά και 

λειτουργικά επίπεδα καθορίζει το είδος των λοιμώξεων που επικρατεί σε κάθε 

χρονική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση (Meyers 1986).    

     Η εκσεσημασμένη ουδετεροπενία και οι κατεστραμμένοι ανατομικοί φραγμοί του 

δέρματος και των βλεννογόνων αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

κινδύνου για εμφάνιση λοίμωξης αμέσως μετά τη μεταμόσχευση και μέχρι την 

εγκατάσταση του μοσχεύματος (Meyers 1986).  Κατά την περίοδο αυτή κυριαρχούν 

οι βακτηριακές λοιμώξεις, οι λοιμώξεις από Candida albicans και οι λοιμώξεις από 

τον ιό του απλού έρπητα (HSV) (Meyers 1986).  Η βακτηριαιμία αποτελεί την πιο 

συχνή εργαστηριακά αποδεδειγμένη λοίμωξη κατά την περίοδο της ουδετεροπενίας, 

με κύρια παθογόνα τους αρνητικούς για κοαγκουλάση σταφυλοκόκκους και τα 
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εντεροβακτηριοειδή.  Η μακροχρόνια χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων στους 

ασθενείς αυτούς φαίνεται να προδιαθέτει σε βακτηριαιμία (Meyers 1986).   

     Οι λοιμώξεις από τον HSV είναι αποτέλεσμα αναζωπύρωσης του ιού που 

βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση, λόγω της βαριάς ανοσοκαταστολής που 

ακολουθεί τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Οι λοιμώξεις αυτές εμφανίζονται 

στο 70-80% των ασθενών που είναι οροθετικοί για τον HSV (HSV-οροθετικοί) 

(Meyers 1986).  Ο στοματοφάρυγγας αποτελεί την κύρια εντόπιση λοίμωξης από 

HSV.  Οι τοπικές βλάβες μπορεί να είναι βαριές και να αποτελέσουν την πύλη 

εισόδου για βακτήρια καθώς και την πηγή μετάδοσης της λοίμωξης σε παρακείμενα 

όργανα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση οισοφαγίτιδας ή  πνευμονίας από HSV (Meyers 

1986).  Η εισαγωγή της ακυκλοβίρης τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία των 

λοιμώξεων από HSV μείωσε σημαντικά τη συχνότητα και τη βαρύτητα των 

λοιμώξεων αυτών μετά από μεταμόσχευση (Meyers 1986).        

     Οι λοιμώξεις που επικρατούν σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού από την εμφάνιση εγκατάστασης του μοσχεύματος μέχρι τη 

συμπλήρωση τριών μηνών μετά τη μεταμόσχευση είναι οι ιογενείς λοιμώξεις, οι 

μυκητιασικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις από πρωτόζωα (Meyers 1986).  Πριν από 

δύο δεκαετίες, η εμφάνιση διάμεσης πνευμονίτιδας από Pneumocystis carinii 

αποτελούσε σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνητότητας των ασθενών που 

υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, όμως η εισαγωγή της 

τριμεθοπρίμης/σουλφαμεθοξαζόλης τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία της 

λοίμωξης αυτής σχεδόν την εξαφάνισε.  Λοιμώξεις από τους μύκητες Candida 

albicans και ασπέργιλλο εμφανίζονται συχνά, εντοπίζονται συνήθως στα σπλαγχνικά 

όργανα, και έχουν κακή πρόγνωση (Meyers 1986). 
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     Οι περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις που εμφανίζονται μετά από μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού είναι το αποτέλεσμα αναζωπύρωσης ιών που βρίσκονταν σε 

λανθάνουσα κατάσταση λόγω της βαριάς ανοσοκαταστολής των ασθενών αυτών.  

Όμως, δεδομένου ότι η πρώτη επαφή με τους ιούς μετά τη μεταμόσχευση αποτελεί 

την πρώτη έκθεση του νεοσυσταθέντος ανοσοποιητικού συστήματος σε αυτούς, οι 

ιογενείς λοιμώξεις πρέπει να θεωρούνται «πρωτογενείς» και όχι «αποτέλεσμα 

αναζωπύρωσης» (Meyers 1986).  Η εμφάνιση οξείας GVHD αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της βαρύτητας των ιογενών 

λοιμώξεων, με κύριο εκπρόσωπο τις λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) 

(Meyers 1986).  Ο CMV ευθύνεται για ένα σύνολο εκδηλώσεων από τις οποίες πιο 

σοβαρή είναι η πνευμονία.  Πνευμονία από CMV εμφανίζεται κατά προσέγγιση στο 

15% των ασθενών που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση και έχει 

θνησιμότητα που προσεγγίζει το 85%.  Ασθενείς που είναι CMV-οροθετικοί 

βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση λοίμωξης από CMV σε σύγκριση 

με ασθενείς που είναι CMV-οροαρνητικοί και των οποίων η πηγή μόλυνσης είναι είτε 

το μόσχευμα είτε μεταγγισθέντα προιόντα αίματος.  Η πνευμονία από CMV 

εμφανίζεται σπάνια μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 

1986).  Ο CMV αποτελεί το πιο συχνό αίτιο λοιμώδους οισοφαγίτιδας μετά τον 

περιορισμό των περιπτώσεων οισοφαγίτιδας από τον HSV με τη χρήση της 

ακυκλοβίρης, καθώς και επίμονης ναυτίας και εμέτων μετά από μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  Άλλα σύνδρομα από CMV είναι η ηπατίτιδα, η 

λευκοπενία και η αμφιβληστροειδοπάθεια (Meyers 1986).  Τέλος, η εισαγωγή της 

γκανσικλοβίρης στις αρχές της δεκαετίας συνέβαλε κατά μείζονα τρόπο στην 

πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων από CMV σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 

μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  
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     Οι λοιμώξεις από αδενοϊό εμφανίζονται κατά προσέγγιση στο 5% των ασθενών 

που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, κυρίως δε αμέσως μετά 

την εγκατάσταση του μοσχεύματος (Meyers 1986).  Οι περισσότερες περιπτώσεις 

είναι το αποτέλεσμα αναζωπύρωσης λανθάνοντος ιού και είναι ασυμπτωματικές, 

όμως στο 20% αυτών πρόκειται για λοιμώξεις με σπλαγχνική εντόπιση όπως η 

πνευμονία, η ηπατίτιδα ή η νεφρίτιδα και οι οποίες συνήθως καταλήγουν στο θάνατο 

του ασθενούς (Meyers 1986).  Έχει αναφερθεί ότι οι ασθενείς που πάσχουν από 

GVHD είναι πιο επιρρεπείς σε λοίμωξη από αδενοϊό (Meyers 1986).  Τέλος, οι 

λοιμώξεις από τους αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας όπως ο αναπνευστικός 

συγκυτιακός ιός (respitatory syncytial virus, RSV), ο ιός της γρίππης, ο ιός της 

παραγρίππης και οι εντεροιοί, παίζουν σημαντικό ρόλο στην κλινική πορεία και την 

έκβαση ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού και 

κυρίως στους δέκτες αλλομοσχευμάτων (Meyers 1986). 

     Οι βακτηριακές λοιμώξεις συνεχίζουν να εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση του 

μοσχεύματος με συχνότητα και φάσμα μικροοργανισμών παρόμοια με αυτά που 

παρατηρούνται κατά τη αρχική φάση της ουδετεροπενίας (Meyers 1986).  Η 

εμφάνιση GVHD στον πεπτικό σωλήνα των ασθενών φαίνεται να διευκολύνει την 

είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών (Meyers 1986).                            

     Η τρίτη ή όψιμη περίοδος κινδύνου για την εμφάνιση λοιμώξεων αρχίζει τρεις 

μήνες μετά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  Το ανοσοποιητικό 

σύστημα των ασθενών που δεν πάσχουν από χρόνια GVHD αποκαθίσταται 

προοδευτικά με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του κινδύνου για βαριές λοιμώξεις και 

την επικράτηση κοινών λοιμώξεων με την πάροδο του χρόνου.  Αντίθετα, ασθενείς 

που εμφανίζουν χρόνια GVHD έχουν περιορισμένες δυνατότητες ανοσοποιητικής 
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απάντησης οι οποίες επιπλέον καταστέλλονται από τη χορήγηση 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για τον περιορισμό της GVHD (Meyers 1986).   

     Οι λοιμώξεις που επικρατούν τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση περιλαμβάνουν 

λοιμώξεις του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος καθώς και 

δερματικές λοιμώξεις (Meyers 1986).  Λοιμώξεις από Streptococcus pneumoniae 

εμφανίζονται συχνά λόγω της ελλειμματικής οψωνινοποίησης και της ανεπαρκούς 

παραγωγής αντισωμάτων ακόμη και μετά από νέα έκθεση στο αντιγονικό ερέθισμα 

(Meyers 1986).                   

     Η λοίμωξη από τον ιό της ανεμευλογιάς (VZV) αποτελεί την πιο σημαντική 

δερματική λοίμωξη μετά τη μεταμόσχευση.  Εμφανίζεται στο 30% όλων των 

ασθενών και στο 45% αυτών που πάσχουν από χρόνια GVHD (Meyers 1986).  Ο 

διάμεσος χρόνος εμφάνισης είναι τέσσερις με πέντε μήνες μετά τη μεταμόσχευση.  

Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις λοίμωξης από VZV είναι αποτέλεσμα αναβίωσης του ιού 

από λανθάνουσα φάση (Meyers 1986).  Μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη 

μεταμόσχευση οι λοιμώξεις από VZV περιορίζονται κυρίως σε περιπτώσεις 

πρωτοπαθούς λοίμωξης του τύπου της παιδικής ανεμευλογιάς.  Η αποκατάσταση της 

ανοσίας κατά του VZV φαίνεται να αποτελεί την αιτία της απουσίας δεύτερης 

αναβίωσης του ιού καθώς και της μείωσης των περιπτώσεων λοίμωξης μετά την 

παρέλευση ενός χρόνου μετά τη μεταμόσχευση.  Το 85% των περιπτώσεων έρπητα 

ζωστήρα έχει σαφή δερμοτομιακή κατανομή του εξανθήματος, ενώ το 15% αυτών 

παρουσιάζει διάχυτη έκθυση παρότι πρόκειται για αναζωπύρωση και όχι για εξωγενή 

έκθεση στον ιό (Meyers 1986).  Η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης ειδικής κατά του VZV 

(Varicella-zoster immune globulin, VZIG) συνιστάται σε ασθενείς που ήρθαν σε 

επαφή με άτομο το οποίο πάσχει από ενεργό λοίμωξη από VZV (Meyers 1986).          
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     Πριν την ανεύρεση φαρμάκων με αντι-ιική δράση, το 10% των ασθενών που 

υποβάλλονταν σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού και εμφάνιζαν 

λοίμωξη από VZV κατέληγαν.  Η λοίμωξη από VZV στους ασθενείς αυτούς συχνά 

συνοδευόταν από βακτηριακή επιμόλυνση και σχηματισμό ουλών, μεθερπητική 

νευραλγία, ή οφθαλμικό έρπητα με επακόλουθη τύφλωση (Meyers 1986 1986).  Η 

ακυκλοβίρη απετέλεσε σταθμό στη θεραπεία των λοιμώξεων απο VZV σχεδόν 

εκμηδενίζοντας την κακή πρόγνωση τους.  

     Όλα τα παραπάνω έχουν εκτεταμένα μελετηθεί σε ενήλικες ασθενείς, όμως οι 

γνώσεις μας για ότι αφορά τον παιδικό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένες 

(Wasserman και συν. 1989, Kawasaki και συν. 1996, Wacker και συν. 1989, Viscoli 

και συν. 1991).                                                                    
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

Υλικό και μέθοδοι  

     Το M.D. Anderson Cancer Center του University of Texas βρίσκεται στο Houston 

των Ηνωμένων Πολιτειών και αποτελεί τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 

παραπομπής καρκινοπαθών από όλο τον κόσμο με δυναμικότητα 500 κλινών.  Μέσω 

ενός μηχανογραφημένου συστήματος καταχώρησης πληροφοριών καταγράφηκαν όλα 

τα παιδιά με κακοήθη νεοπλασία που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού 

ιστού στο Τμήμα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Τομέα Παιδιατρικής του 

M.D. Anderson Cancer Center του University of Texas από τον Ιούλιο του 1992 έως 

τον Αύγουστο του 1996.  Οι φάκελλοι των ασθενών μελετήθηκαν για το διάστημα 

από τη χορήγηση της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας πριν τη μεταμόσχευση 

έως τη συμπλήρωση δύο ετών μετά τη μεταμόσχευση.  Για λόγους συντομίας 

θεωρούμε την ημέρα της μεταμόσχευσης ως ( 0 ), και συμβολίζουμε τις ημέρες πριν 

τη μεταμόσχευση με το αρνητικό σύμβολο ( - ) και τις ημέρες μετά τη μεταμόσχευση  

με  το  θετικό  σύμβολο  

( + ).  Π.χ., δύο ημέρες πριν τη μεταμόσχευση και 18 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση 

χαρακτηρίζονται ως –2 και +18 ημέρες, αντίστοιχα.   

     Από τους φακέλλους καταγράφηκαν οι εξής πληροφορίες:  

- ηλικία του ασθενούς  

- φύλο 

- κακοήθης νεοπλασία  

- προέλευση του αιμοποιητικού ιστού (μυελός των οστών, προγονικά αιμοποιητικά    

   κύτταρα από το περιφερικό αίμα, ή αίμα από τον ομφάλιο λώρο εμβρύων και  

   νεογνών) 
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- τύπος αιμοποιητικού ιστού (αυτομόσχευμα ή αλλομόσχευμα) 

   

     Σε περίπτωση αλλομοσχεύματος καταγράφηκαν επιπλέον οι εξής πληροφορίες:  

- χρήση HLA-ταυτόσημου μοσχεύματος με το δέκτη   

- χρήση συγγενικού ή μη δότη  

- χρήση μοσχεύματος μετά από εξαίρεση λεμφοκυττάρων Τ 

- μέτρα προφύλαξης κατά της εμφάνισης GVHD με κυκλοσπορίνη ή παράγοντα  

   FK-506 (tαcrolimus), χορήγηση κορτικοστερινοειδών, ΑTG, ή ολόσωμη  

   ακτινοβολία   

- εκδήλωση οξείας ή χρόνιας GVHD και οι βαθμοί αυτής, καθώς και η ημέρα     

   εμφάνισης GVHD μετά τη μεταμόσχευση   

- χορήγηση κορτικοστερινοειδών για οποιαδήποτε αιτία και διάρκεια της χορήγησης   

- χρονική διάρκεια της ουδετεροπενίας μετά τη μεταμόσχευση   

- χορήγηση αντι-ιικής προφύλαξης 

 

     Σε περίπτωση εμφάνισης ιογενούς λοίμωξης συνελέγησαν και οι παρακάτω 

πληροφορίες: η εργαστηριακή τεκμηρίωση της λοίμωξης (η οποία περιγράφεται 

παρακάτω), η ημέρα εμφάνισης της ιογενούς λοίμωξης μετά τη μεταμόσχευση και τα 

συνοδά κλινικά, εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα.  Επίσης καταγράφηκε η 

θεραπεία που χορηγήθηκε και η έκβαση του ασθενούς.                       

 

Ορισμοί 

     Κατά την καταγραφή των ασθενών και τη συλλογή των στοιχείων, ως ιογενής 

λοίμωξη ορίσθηκε η εργαστηριακή ανίχνευση του ιού από οποιοδήποτε σημείο του 

σώματος.  Η διάγνωση ιογενούς νόσου ετίθετο μόνο παρουσία κλινικών και 
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ταυτόχρονων ειδικών εργαστηριακών ή/και ακτινολογικών ευρημάτων στο σημείο 

όπου έγινε η εργαστηριακή ταυτοποίηση του αντίστοιχου ιού.  Στην περίπτωση της 

πνευμονίας η απομόνωση του ιού γινόταν από το αναπνευστικό σύστημα (ρινο-

φαρυγγικό ή βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα).  Η διάγνωση της πνευμονίας απαιτούσε 

την παρουσία σημείων και συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σύστημα συμβατών 

με λοίμωξη και ταυτόχρονα παθολογική ακτινογραφία θώρακα όπου να φαίνονται 

νέα ευρήματα συμβατά με πνευμονία (π.χ., διηθήσεις, συλλογή πλευριτικού υγρού, 

κ.α.) ή/και ύπαρξη υποξίας.  Σημεία και συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (π.χ., βήχας πταρμοί, ρινίτιδα) με ταυτόχρονη 

απουσία τόσο υποξίας όσο και νέων παθολογικών ευρημάτων στην ακτινογραφία 

θώρακα έθεταν τη διάγνωση ιογενούς λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού 

συστήματος.  Ως πυρετός ορίσθηκε η θερμοκρασία σώματος άνω των 38.1ο C σε δύο 

συνεχείς μετρήσεις από το στόμα, ενώ ως δεκατική κίνηση η θερμοκρασία σώματος 

μεταξύ 37.5 και 38.1ο C.  Ως ουδετεροπενία και λεμφοπενία ορίσθηκε ο απόλυτος 

αριθμός ουδετεροφίλων και λεμφοκυττάρων κάτω των 500/ml αίματος, αντίστοιχα.  

Τέλος, ως εγκατάσταση του μοσχεύματος ορίσθηκε η επαναφορά του απόλυτου 

αριθμού ουδετεροφίλων άνω των 500/ml αίματος για δύο συνεχείς ημέρες.  

 

Εργαστηριακή διάγνωση   

     Η εργαστηριακή διάγνωση των ιογενών λοιμώξεων γινόταν μέσω συμβατικών 

καλλιεργειών βάσει της χαρακτηριστικής κυτταροπαθογόνου δράσης (cytopathic 

effect) για τους CMV, HSV, VZV, αδενοιό, RSV και εντεροιό.  Για τη ανίχνευση του 

CMV στη στιβάδα των λευκοκυττάρων του περιφερικού αίματος (peripheral bloοd 

buffy coat), σε ριναφαρυγγικό έκπλυμα και σε ούρα εχρησιμοποιείτο και η 
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μικροκαλλιέργεια (τεχνική shell vial) με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά 

αντιγόνων του ιού.  Επίσης γινόταν ανίχνευση του πρώιμου αντιγόνου του CMV 

(CMV pp65 antigenemia) σε λευκοκύτταρα του περιφερικού αίματος.  Ως «θετική 

απάντηση» ορίζονταν η ανίχνευση 5 ή περισσοτέρων αντιγ΄νων CMV ανά 1 x 106 

λευκοκκύταρα.  Ανίχνευση αντιγόνου με την ανοσοενζυμική μέθοδο ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay) γινόταν για τον ιό της γρίππης, τον RSV και 

το ροταιό, τη μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού για τον αδενοιό και τον ιό της 

παραγρίππης, και τη συγκολλητινοαντίδραση latex (latex agglutination) για τον 

αδενοιό (εντερικοί αδενοιοί 40 και 41) σε δείγμα κοπράνων.  Επιπρόσθετα γινόταν 

ιστολογική εξέταση σε δείγματα ιστών για την ανεύρεση των χαρακτηριστικών 

αλλοιώσεων των HSV, CMV, RSV και αδενοιό.  Η διάγνωση νόσου από VZV 

γινόταν είτε εργαστηριακά βάσει των πολυπύρηνων γιγαντοκυττάρων μετά από 

προετοιμασία κατά Tzanck (Tzanck preparation) ή κλινικά μέσω του 

χαρακτηριστικού φυσσαλιδώδους εξανθήματος.  Ως έρπητας ζωστήρας ορίσθηκε η 

έκθυση του φυσσαλιδώδους εξανθήματος με δερμοτομιακή κατανομή, ενώ ως 

ανεμευλογιά η έκθυση με διάχυτη και συχνά συρρέουσα κατανομή.             

 

Αντι-ιική προφύλαξη 

     ΄Ολα τα παιδιά με κακοήθη νεοπλασία που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση 

εισάγονταν σε μία ειδικά σχεδιασμένη πτέρυγα του Τμήματος Παιδιατρικής.  Μέχρι 

την εμφάνιση εγκατάστασης του μοσχεύματος νοσηλεύονταν σε μονόκλινα δωμάτια 

υπό αυστηρές συνθήκες απομόνωσης με τη χρήση μάσκας και γαντιών.  Πριν τη 

διαδικασία της μεταμόσχευσης, όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε ορολογικές 

εξετάσεις για την διάγνωση τυχόν προηγηθείσης λοίμωξης από τους ιούς HSV, VZV, 

CMV, τον ιό Ebstein-Barr και τον ιό της ηπατίτιδας Β.  Σε περίπτωση χρήσης 
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αλλομοσχεύματος γινόταν έλεγχος του δότη για τυχόν προηγηθείσα λοίμωξη από 

τους ιούς HSV, CMV και τον ιό της ηπατίτιδας Β.  Όποτε αυτό κρίνοταν σκόπιμο 

βάσει κλινικών, εργαστηριακών ή ακτινολογικών ευρημάτων, οι ασθενείς 

υποβάλλονταν σε επιπρόσθετες εργαστηριακές εξετάσεις προς αναζήτηση ιογενούς 

λοίμωξης.  

Ασθενείς με αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 

     Σε όλους οι ασθενείς που υποβάλλονταν σε αλλογενή μεταμόσχευση και ήταν 

CMV-οροθετικοί ή των οποίων ο δότης ήταν CMV-οροθετικός, δίνοταν ειδική 

προφύλαξη με γκανσικλοβίρη σε δοσολογία 5 mg/kg βάρους σώματος (Β.Σ.) 

ενδοφλεβίως (Ε.Φ.) κάθε 12 ώρες για το διάστημα από -8 έως και -2 ημέρες.  

Ακολούθως δίνοταν ακυκλοβίρη σε δοσολογία 500 mg/m2 επιφάνειας σώματος Ε.Φ. 

κάθε 8 ώρες για το διάστημα από -1 ημέρα έως την εκδήλωση εγκατάστασης του 

μοσχεύματος.  Για το διάστημα από την εκδήλωση εγκατάστασης του μοσχεύματος 

μέχρι τις +100 ημέρες χορηγούνταν εκ νέου γκανσικλοβίρη σε δοσολογία 5 mg/kg 

Β.Σ. Ε.Φ., τρεις (μέχρι τον Οκτώβριο 1992) ή πέντε (από το Νοέμβριο 1992) φορές 

εβδομαδιαίως.  Σε περίπτωση αποτυχίας εκδήλωσης εγκατάστασης του μοσχεύματος 

μέχρι τις +30 ημέρες ή σε περίπτωση τυχόν διακοπής της χορήγησης της 

γκανσικλοβίρης λόγω τοξικότητας, δίνονταν foscarnet σε δοσολογία 90-120 mg/kg 

Β.Σ. Ε.Φ. καθημερινώς μέχρι τις +100 ημέρες.  Σε περίπτωση που ο δότης ή ο δέκτης 

ή και οι δύο ήταν HSV-οροθετικοί και ταυτόχρονα CMV-οροαρνητικοί δίνονταν 

προφύλαξη μόνο κατά του HSV.  Η προφυλακτική αυτή αγωγή συνίστατο σε 

χορήγηση ακυκλοβίρης στην προαναφερθείσα δοσολογία για το διάστημα από την 

έναρξη της χορήγησης της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας πριν τη 

μεταμόσχευση έως την εκδήλωση εγκατάστασης του μοσχεύματος, και ακολούθως 

ακυκλοβίρη 200 mg από το στόμα τρεις φορές ημερησίως έως τις +30 ημέρες.  Οι 

Comment [MP1]:  
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ασθενείς που υποβάλλονταν σε αλλομόσχευση και ήταν CMV-οροαρνητικοί με 

επίσης CMV-οροαρνητικό δότη, μεταγγίζονταν με προιόντα αίματος τα οποία είτε 

προέρχοντο από CMV-οροαρνητικούς δότες είτε αν προέρχοντο από CMV-

οροθετικούς το αίμα είχε υποστεί ειδική επεξεργασία με αντι-CMV φίλτρο.  Όλοι οι 

δέκτες αλλομοσχευμάτων ελάμβαναν ανoσοσφαιρίνη Ε.Φ. (IVIG) σε δοσολογία 0.2 ή 

0.5 gm/kg Β.Σ. εβδομαδιαίως γιά το διάστημα από τη χορήγηση της χημειοθεραπείας 

έως τις +100ημέρες, και ακολούθως μηνιαίως έως τις +365 ημέρες.  Όλοι οι ασθενείς-

δέκτες αλλομοσχευμάτων παρακολουθούνταν με εβδομαδιαίες καλλιέργειες αίματος 

και ούρων για CMV με τη μέθοδο shell vial ή / και με την ανίνευη αντιγόνου (pp65 

antrigenemia) έως τις +100 ημέρες.  Όλοι οι ασθενείς στους οποίους ανιχνεύονταν 

CMV στο αίμα υποβάλλονταν σε θεραπεία με γκανσικλοβίρη σε δοσολογία 5 mg/kg 

Β.Σ. Ε.Φ. κάθε 12 ώρες για μία εβδομάδα, ενώ οι ασθενείς με ανίχνευση CMV στα 

ούρα υποβάλλονταν σε θεραπεία κατά περίπτωση. 

Ασθενείς με αυτολοηγ μεταμόσχευση 

     Oι ασθενείς που ήταν HSV-οροθετικοί ελάμβαναν προφύλαξη με ακυκλοβίρη σε 

δοσολογία 500/m2 Ε.Φ. τρεις φορές ημερησίως για το διάστημα από τη 

χημειοθεραπεία έως την εκδήλωση εγκατάστασης του μοσχεύματος.  Καμμία άλλη 

προφύλαξη δεν χορηγούνταν στους δέκτες αυτομοσχευμάτων.  

Στατιστική ανάλυση 

     Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης έγινε από 

την Επίκουρο Καθηγήτρια Στατιστικής και Επιδημιολογίας Dima Abi-Said στο M.D. 

Anderson Cancer Center του University of Texas.  Η ανάλυση της συχνότητας των 

ιογενών λοιμώξεων και των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση τους έγινε για 

χρονικό διάστημα δύο ετών μετά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Ο 

υπολογισμός της συχνότητας των ιογενών λοιμώξεων έγινε με τη μέθοδο Kaplan-
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Meier.  Η ανεύρεση παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ιογενών λοιμώξεων μετά 

τη μεταμόσχευση έγινε με τη μέθοδο Cox Ρroportional Ηazard με διαστήματα 

εμπιστοσύνης 95%.  Από την ανάλυση των παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση 

ιογενών λοιμώξεων εξαιρέθηκαν τέσσερεις ασθενείς, δύο που δέχτηκαν ταυτόχρονα 

μόσχευμα από μυελό των οστών και περιφερικά αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα, 

ένας ασθενής που δέχθηκε μόσχευμα από ομφάλιο λώρο και ένας που πέθανε την 

ημέρα της μεταμόσχευσης.  Ως στατιστικώς σημαντικές θεωρήθηκαν οι τιμές με P-

value μικρότερο ή ίσο του 0.05.  Η στατιστική ανάλυση έγινε με ηλεκτρονικό 

υπολογιστή με το πρόγραμμα Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 

έκδοση 6.1).  

Αποτελέσματα         

 

     Από τον Ιούλιο του 1992 έως και τον Αύγουστο του 1996, 95 παιδιά και έφηβοι 

υποβλήθηκαν σε 96 μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικού ιστού.  Στο υπόλοιπο κείμενο οι 

όροι «ασθενής» και «μεταμόσχευση» θα χρησιμοποιούνται αδιακρίτως για να 

υποδείξουν ξεχωριστές μεταμοσχεύσεις.  Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης των 

ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήταν 212 ημέρες (διακύμανση: 15 έως 

758).  Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών που επιβίωσαν για 

διάστημα τουλάχιστον 2 ετών μετά τη μεταμόσχευση ήταν 576 ημέρες (διακύμανση: 

89 έως 758).  Τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των ασθενών της παρούσας μελέτης 

φαίνονται στον Πίνακα 1.  

Ιογενείς λοιμώξεις 

     Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, 49 από τα 96 παιδιά που υποβλήθηκαν σε 

μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού εμφάνισαν ιογενή λοίμωξη.  Ο διάμεσος χρόνος 
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της εμφάνισης του πρώτου επεισοδίου της ιογενούς λοίμωξης ήταν +46 ημέρες 

(διακύμανση: - 18 έως + 630).            

     Βάσει της στατιστικής μεθόδου Κaplan-Meier, η εκτίμηση της πιθανότητας για 

ένα παιδί που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού να εμφανίσει 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο ιογενούς λοίμωξης μέσα στα δύο πρώτα έτη μετά τη 

μεταμόσχευση ήταν 71%.  Ο πιο συχνές ιογενείς λοιμώξεις οφείλονταν στον CMV 

(24 ασθενείς), με δεύτερες σε συχνότητα αυτές που οφείλονταν στον VZV (21 

ασθενείς), και τρίτες αυτές που οφείλονταν στον HSV (10 ασθενείς) (Πίνακας 2).  Ο 

διάμεσος χρόνος εμφάνισης των λοιμώξεων από CMV και HSV ήταν + 36 και + 38 

ημέρες αντίστοιχα, ενώ οι λοιμώξεις από τον VZV είχαν διάμεσο χρόνο εμφάνισης 

τις +125 ημέρες.  Οι προαναφερθείσες διαφορές στους χρόνους εμφάνισης των 

επιμέρους ιογενών λοιμώξεων ήταν στατιστικώς σημαντικές (P-value < 0.001).                           

Ιογενείς νόσοι   

     Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης, 39 από τα 96 παιδιά που υποβλήθηκαν σε 

μεταμόσχευση εμφάνισαν 51 επεισόδια ιογενών  νόσων.  Ο διάμεσος χρόνος 

εμφάνισης ιογενούς νόσου ήταν + 73 ημέρες (διακύμανση: -18 έως + 630).  Βάσει της 

στατιστικής μεθόδου Kaplan-Meier, η εκτίμηση της πιθανότητας για ένα παιδί που 

υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση να εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ιογενούς 

νόσου μέσα στα δύο πρώτα έτη μετά τη μεταμόσχευση ήταν 62%.  Οι υπεύθυνοι ιοί 

για τις νόσους αυτές περιελάμβαναν τους VZV (21 επεισόδια), HSV (10 επεισόδια), 

CMV (5 επεισόδια), αδενοιό (4 επεισόδια), ροταιό (3 επεισόδια), ιό της γρίππης (2 

επεισόδια), RSV (2 επεισόδια), ιό της παραγρίππης (1 επεισόδιο), και εντεροιό (1 

επεισόδιο) (Πίνακας 3).  Σε μία περίπτωση ο CMV και ο HSV απομονώθηκαν 

ταυτόχρονα.  Ο διάμεσος αριθμός επεισοδίων ιογενών νόσων ανά ασθενή με ιογενή 

νόσο ήταν 1 (διακύμανση: 1 έως 4).  Οι περισσότερες ιογενείς νόσοι (57% του 
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συνόλου) εμφανίστηκαν μέσα στις πρώτες 100 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση 

(Πίνακας 4).  Οι πιο συχνές ιογενείς νόσοι που εμφανίσθηκαν μέσα στις πρώτες 100 

ημέρες μετά τη μεταμόσχευση οφείλονταν στους ιούς CMV και HSV, αποτελώντας 

κατά προσέγγιση το ένα τρίτο αυτών ο καθένας (34% και 28% των ιογενών νόσων, 

αντίστοιχα).  Ο VZV ήταν υπεύθυνος για τις περισσότερες ιογενείς νόσους μετά τη 

συμπλήρωση 100 ημερών από τη μεταμόσχευση.  Συγκεκριμένα, ο VZV αφορούσε 

το 56% των ιογενών νόσων που εμφανίσθηκαν μεταξύ +101 και +365 ημερών και το 

33 % των ιογενών νόσων που εμφανίσθηκαν μεταξύ +366 και +730 ημερών.  Ο έρπης 

ζωστήρας αποτέλεσε την κύρια εκδήλωση νόσου από VZV μέχρι τη συμπλήρωση 

ενός έτους μετά τη μεταμόσχευση αποτελώντας το 90% των λοιμώξεων από τον ιό 

αυτό, ενώ η ανεμευλογιά κυριάρχησε κατά το δεύτερο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση 

αποτελώντας το 100% των λοιμώξεων από τον ίδιο ιό.  Συρρέοντα κρούσματα 

επιμέρους ιογενών νόσων δεν σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης 

αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα εξάρσεων και επιδημιών από τυχόν κοινή εστία 

μόλυνσης.  Ως προς την εποχιακή κατανομή των ιογενών νόσων, παρατηρήθηκαν τα 

εξής: αδενοιός (και οι τέσσερεις περιπτώσεις εμφανίσθηκαν μεταξύ των μέσων του 

Μαίου και του τέλους του Ιουλίου), ροταιός (και οι τρεις περιπτώσεις εμφανίσθηκαν 

μεταξύ του τέλους του χειμώνα και των μέσων της άνοιξης), και ιός της παραγρίππης 

(και οι δύο περιπτώσεις εμφανίσθηκαν στα μέσα του χειμώνα).   

Θνητότητα  

     Βάσει της στατιστικής μεθόδου Κaplan-Meier, η πιθανότητα θανάτου για ένα 

παιδί που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μέσα στα πρώτα δύο έτη μετά τη 

μεταμόσχευση ήταν 57%.  Για τους ασθενείς που απεβίωσαν, ο διάμεσος χρόνος της 

εμφάνισης θανάτου ήταν +59 ημέρες (διακύμανση: -1 έως +485).  Συνολικά 5 (5%) 

από τους 96 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση κατέληξαν λόγω ιογενούς 
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νόσου.  Όσον αφορά την θνησιμότητα των ιογενών νόσων, πέντε από τα 51 επεισόδια 

(10%) κατέληξαν σε θάνατο.  Η μεγαλύτερη θνησιμότητα αφορούσε ασθενείς με 

νόσο από CMV (60%).  Τέσσερεις από τους πέντε θανάτους που οφείλονταν σε 

ιογενή νόσο σημειώθηκαν στο διάστημα των πρώτων εκατό ημερών μετά τη 

μεταμόσχευση και συγκεκριμένα στιν +22, +47, +52 και +56 ημέρες, αντίστοιχα.  

Ένας επιπλέον ασθενής κατέληξε στις +126 ημέρες.  Συνολικά, οι ιοί ήταν υπεύθυνοι 

για το 12% (τέσσερεις από τους 34 ασθενείς που απεβίωσαν) των θανάτων που 

σημειώθηκαν μέχρι τη συμπλήρωση των πρώτων 100 ημερών μετά τη μεταμόσχευση, 

το 6% (ένας από 18 ασθενείς που απεβίωσαν) των θανάτων που σημειώθηκαν μεταξύ 

+100 και +365 ημερών, και το 0% (κανείς από ένα ασθενή που απεβίωσε) των 

θανάτων που σημειώθηκαν μεταξύ +366 και +730 ημερών.  

Κλινική εμφάνιση των ιογενών νόσων 

     Κατά το διάστημα της περιόδου της μελέτης, εννέα ασθενείς εμφάνισαν συνολικά 

δέκα επεισόδια ιογενούς πνευμονίας.  Ένας ασθενής εμφάνισε και δεύτερο επεισόδιο 

ιογενούς πνευμονίας μετά από διάστημα 21 ημερών.  Ιοί που απομονώθηκαν από 

τους ασθενείς αυτούς ήταν ο CMV (4 περιπτώσεις), ο HSV (2), ο RSV (2), ο ιός της 

γρίππης A (1), και ο αδενοιός (1).  Σε ένα επεισόδιο ιογενούς πνευμονίας 

απομονώθηκαν ταυτόχρονα ο CMV και ο HSV, σε ένα άλλο δεύτερο επεισόδιο ο  

CMV και ο μύκητας Candida albicans ταυτόχρονα, και σε ένα τρίτο ο ιός της 

γρίππης Α με τους μύκητες fusarium και Torulopsis glabrata ταυτόχρονα.  Η 

διάγνωση της πνευμονίας τέθηκε βάσει ακτινολογικών ευρημάτων σε συνδυασμό με 

ταυτοποιήση του εκάστοτε ιού σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (επτά περιπτώσεις), σε 

καλλιέργειες ρινο-φαρυγγικού εκπλύματος (δύο περιπτώσεις), και σε νεκροψία (μία 

περίπτωση).  Οι ακτινογραφίες θώρακα των ασθενών με ιογενή πνευμονία έδειξαν 

αμφοτερόπλευρες διάμεσες ή κυψελιδικές διηθήσεις (εννέα περιπτώσεις),  και 
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ετερόπλευρη συλλογή πλευριτικού υγρού (μία περίπτωση).  Σε ένα ασθενή με 

πνευμονία από HSV η ακτινογραφία θώρακα δεν έδειξε νέα παθολογικά ευρήματα.  

Σε αυτό τον ασθενή η διάγνωση τέθηκε βάσει κλινικών ευρημάτων και απομόνωση 

του ιού από το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα.  Το πιο συχνό σύμπτωμα στους ασθενείς 

με ιογενή πνευμονία ήταν η αναπνευστική δυσχέρεια η οποία εμφανίστηκε στις εννέα 

από τις δέκα περιπτώσεις και είχε διάμεσο χρόνο εμφάνισης δύο ημέρες πριν τεθεί 

εργαστηριακά η διάγνωση.  Έξι ασθενείς εμφάνισαν πυρετική κίνηση με διάμεσο 

χρόνο εμφάνισης τρεις ημέρες πριν την εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης.  

Ένας ασθενής εμφάνισε μη παραγωγικό βήχα.  Τέλος, δύο ασθενείς εμφάνισαν 

μεγάλου βαθμού πνευμονική αιμορραγία.   

     Σε έξι από τα δέκα επεισόδια ιογενούς πνευμονίας χορηγήθηκε ειδική αντι-ιική 

αγωγή.  Συγκεκριμένα, χορηγήθηκε γκανσικλοβίρη σε δύο περιπτώσεις πνευμονίας 

από CMV και σε μία από CMV και HSV, foscarnet σε μία περίπτωση πνευμονίας από 

CMV, και ριμπαβιρίνη σε δύο περιπτώσεις από RSV.  Έξι από τους ασθενείς με 

ιογενή πνευμονία χρειάσθηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας, 

συμπεριλαμβανομένου ενός ασθενούς που ήταν ήδη στον αναπνευστήρα λόγω 

προηγηθείσης πνευμονίας από Stenotrophomonas maltophilia.  Τέλος, ένας ασθενής 

εμφάνισε ένα δεύτερο επεισόδιο ιογενούς πνευμονίας (ταυτόχρονη απομόνωση CMV 

και HSV) ενώ ήταν ήδη διασωληνομένος λόγω προηγηθείσης πνευμονίας από RSV.  

Ο ασθενής αυτός παρέμεινε σε μηχανικό αερισμό συνολικά για διάστημα 34 ημερών.  

Έξι από τους εννέα (67%) ασθενείς που εμφάνισαν ιογενή πνευμονία κατέληξαν από 

αυτήν.  Ο διάμεσος χρόνος της επεύλεσης του θανάτου ήταν εννέα ημέρες μετά την 

έναρξη της εμφάνισης των κλινικών συμπτωμάτων από το αναπνευστικό και έξι 

ημέρες μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης.  Όσον αφορά έξι 
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ασθενείς που χρειάσθηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής τους, όλοι κατέληξαν, 

σε αντίθεση με τρεις που δεν χρειάσθηκαν μηχανική υποστήριξη και επέζησαν.   

     Τρεις από τους τέσσερεις (75%) ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονία από CMV 

(συμπεριλαμβανομένου και του ασθενή στον οποίο απομονώθηκαν ταυτόχρονα CΜV 

και HSV) κατέληξαν κατά διάμεσο χρόνο 17 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων 

από το αναπνευστικό σύστημα και 13 ημέρες μετά τη διάγνωση.  Νεκροψία 

πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους τέσσερεις ασθενείς με πνευμονία από τον CMV 

και επιβεβαίωσε τη διάγνωση.  Οι δυό από τους ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονία 

από CMV και επέζησαν, εμφάνισαν την πνευμονία στις -22 ημέρες και +146 ημέρες, 

αντίστοιχα.  Από τα τέσσερα επεισόδια πνευμονίας από CMV μετά τη μεταμόσχευση, 

το ένα αφορούσε ασθενή με αυτομόσχευμα.  Η πνευμονία εμφανίσθηκε στις +96 

ημέρες και κατέληξε στο θάνατο του ασθενούς.  Επιπρόσθετες νόσοι που συνέβαλαν 

στο θάνατο των ασθενών με πνευμονία από CMV ήταν η ταυτόχρονη εμφάνιση 

αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου και GVHD σε έναν ασθενή, και η εμφάνιση 

συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας τύπου ενηλίκου σε έναν άλλο.  Σε 

κανέναν από τους ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονία από CMV δεν απομονώθηκε ο 

ιός από άλλο όργανο πέραν του αναπνευστικού.                      

          Οι δύο ασθενείς με πνευμονία από HSV (σε έναν απομονώθηκε και CMV από 

τους πνεύμονες), ο ασθενής με πνευμονία από αδενοιό και ο ασθενής με πνευμονία 

από ιό της γρίππης Α κατέληξαν.  Ο ασθενής με πνευμονία από HSV εμφάνισε 

επιπρόσθετα αιμορραγική κυστίτιδα από αδενοιό.  Ο ασθενής με πνευμονία από 

αδενοιό είχε μία ταχέως επιδεινούμενη πορεία κλινικά και ακτινολογικά.  

Παρουσίασε υψηλό πυρετό και μη ελεγχόμενη αιμορραγία από το πεπτικό και το 

αναπνευστικό σύστημα, διάχυτη διάμεση πνευμονία, νεφρική ανεπάρκεια, και 

ηπατική νέκρωση.  Ο ασθενής αυτός κατέληξε και η νεκροψία έδειξε βαριά διάμεση 
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πνευμονίτιδα και συγχρόνως ηπατίτιδα από τον αδενοιό.  Τέλος, ο ασθενής με 

πνευμονία από ιό της γρίππης Α εμφάνισε επιπρόσθετα διάχυτη λοίμωξη από τους 

μύκητες fusarium και Τοrulopsis glabrata και πολυμικροβιακή βακτηριαιμία.  Ο 

ασθενής αυτός κατέληξε, η δε νεκροψία επιβεβαίωσε τις μυκητιασικές λοιμώξεις, 

όμως δεν απομονώθηκε ο ιός. 

     Οι δύο περιπτώσεις πνευμονίας από RSV αμέσως μετά τη μεταμόσχευση, και 

συγκεκριμένα στις +18 και +20 ημέρες, αντίστοιχα.  Το ένα από αυτά τα επεισόδια 

ξεκίνησε ως λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, αλλά ταχέως 

εξελίχθηκε σε προσβολή του διάμεσου πνευμονικού ιστού.  Κανείς από τους δύο 

ασθενείς με πνευμονία από RSV δεν κατέληξε από αυτή τη λοίμωξη.  Όμως ο ένας εξ 

αυτών κατέληξε αργότερα λόγω πνευμονίας από CMV και HSV ταυτόχρονα.  

     Συνολικά, καταγράφηκαν επτά επεισόδια λοίμωξης από αναπνευστικούς ιούς της 

κοινότητας (respiratory community viruses), τα οποία οφείλονταν στον αδενοιό (δύο 

περιπτώσεις), στον RSV (δύο περιπτώσεις), στον ιό της γρίππης (δύο περιπτώσεις) 

και στον ιό της παραγρίππης (μία περίπτωση).  Τα τρία επιεσόδια αφορούσαν 

λοίμωξη του ανώτερου και τα τέσσερα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.  

Λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού προηγήθηκε σε μία από τις τέσσερεις 

περιπτώσεις πνευμονίας (από RSV).  Ένα από τα επτά επεισόδια λοίμωξης από 

αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας κατέληξαν στο θάνατο του ασθενούς (πνευμονία 

από αδενοιό), με αντίστοιχη θνησιμότητα 14%.   

     Κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης καταγράφησαν συνολικά έξι επεισόδια 

ιογενών λοιμώξεων στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, εκ των οποίων τα δύο 

εμφανίσθηκαν σε ένα ασθενή.  Τα επεισόδια οφείλονταν στον ιό της γρίππης (δύο 

περιπτώσεις), τον ιό της παραγρίππης (δύο περιπτώσεις), τον αδενοιό (μία 

περίπτωση), και εντεροιό (μία περίπτωση).  Με εξαίρεση ενός επεισοδίου που 



 44

οφείλονταν στον ιό της παραγρίππης και εμφανίσθηκε στις +3 ημέρες, όλα τα άλλα 

επεισόδια συνέβησαν μετά τη συμπλήρωση 100 ημερών από τη μεταμόσχευση, και 

συγκεκριμένα στις +104, +134, +276, +407, και +510 ημέρες.  Κανείς από τους 

ασθενείς με ιογενή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος δεν έλαβε 

ειδική αντι-ιική αγωγή.  Συκγεκριμένα, όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν μία ομαλή 

κλινική πορεία χωρίς επιπλοκές ή συμμετοχή του κατώτερου αναπνευστικού 

συστήματος.  Ωστόσο, ο ασθενής με τη λοίμωξη από εντεροιό κατέληξε 18 ημέρες 

αργότερα λόγω κολίτιδας από αδενοιό.  Στον ασθενή αυτό η νεκροψία έδειξε διάμεση 

πνευμονία χωρίς απομόνωση κάποιου ιού.  

     Εικοσιένα παιδιά εμφάνισαν νόσο από VZV, συμπεριλαμβανομένων 17 

περιπτώσεων έρπητα ζωστήρα και τεσσάρων ανεμευλογιάς.  Oι 17 περιπτώσεις 

έρπητα ζωστήρα εμφάνισαν τις εξής δερμοτομιακές κατανομές: τραχηλική (πέντε 

περιπτώσεις), θωρακική (πέντε περιπτώσεις), οσφυική (τέσσερεις περιπτώσεις), 

περιοφθαλμική (δύο περιπτώσεις), και ιερή (μία περίπτωση).  Όλοι οι ασθενείς με 

έρπητα ζωστήρα θεραπεύτηκαν επιτυχώς είτε με ακυκλοβίρη (15 ασθενείς) είτε με 

φαμσικλοβίρη (δύο ασθενείς) μετά από διάμεση διάρκεια χορήγησης της αγωγής επτά 

ημερών (διακύμανση: 6 έως 28).  Η αντι-ιική αγωγή χορηγήθηκε ενδοφλεβίως (δέκα  

περιπτώσεις) ή από το στόμα (επτά περιπτώσεις).  Έξι ασθενείς έλαβαν θεραπεία σε 

εξωτερική βάση.  Κατά τη διάρκεια της ενδοφλέβιας αγωγής με ακυκλοβίρη, τρεις 

ασθενείς εμφάνισαν επέκταση της λοίμωξης σε παρακείμενα δερμοτόμια, εν συνεχεία 

όμως ανταποκρίθηκαν με πλήρη αποδρομή της λοίμωξης.  Τέλος, δύο παιδιά με 

έρπητα ζωστήρα εμφάνισαν υποτροπή της λοίμωξης στο ίδιο ή σε παρακείμενο 

δερμοτόμιο δύο εβδομάδες μετά τη συμπλήρωση ενδοφλέβιας αγωγής με 

ακυκλοβίρη, όμως ανταποκρίθηκαν πλήρως σε επανάληψη της αγωγής.  Οι τέσσερεις 

περιπτώσεις ανεμευλογιάς εμφανίσθηκαν στις +38, +339, +480, και +630 ημέρες.  Σε 
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δύο από αυτές χορηγήθηκε ακυκλοβίρη ενδοφλεβίως, συμπεριλαμβανομένης της 

περίπτωσης που εμφανίσθηκε στις +38 ημέρες.  Οι τέσσερεις περιπτώσεις 

ανεμευλογιάς ιάθηκαν γρήγορα.  Σε κανέναν από τους ασθενείς που εμφάνισαν 

έρπητα ζωστήρα ή ανεμευλογιά δεν παρατηρήθηκε σπλαγχνική επέκταση της 

λοίμωξης, βακτηριακή επιμόλυνση ή θάνατος οφειλόμενος στον VZV.  Η μόνη 

επιπλοκή που παρουσιάσθηκε ήταν η εμφάνιση μεθερπητικής νευραλγίας διάρκειας 

έξι εβδομάδων σε ένα παιδί με έρπητα ζωστήρα.                

     Κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης, τρεις ασθενείς εμφάνισαν 

γαστρεντερίτιδα από ροταιό στις +63, +73, και +630 ημέρες, αντίστοιχα.  Το 

επεισόδιο που εμφανίσθηκε στις +630 ημέρες ήταν χωρίς επιπλοκές και 

αυτοπεριορίσθηκε.  Όμως, οι δύο ασθενείς που εμφάνισαν γαστρεντερίτιδα από 

ροταιό στις +63 και + 73 ημέρες κολικοειδή κοιλιακά άλγη και υδαρείς διαρροικές 

κενώσεις διάρκειας σχεδόν δύο μηνών.  Ο ένας ασθενής παρουσίασε επιπλέον 

πυρετό, ναυτία και εμέτους.  Και οι δύο ασθενείς έλαβαν ανοσοσφαιρίνη από το 

στόμα.  Η αγωγή αυτή επαναλήφθηκε στον έναν ασθενή λόγω δεύτερης καλλιέργειας 

κοπράνων θετικής για ροταιό 20 ημέρες μετά την πρώτη.  Και οι δύο ασθενείς κατά 

την εμφάνιση της γαστρεντερίτιδας από ροταιό έπασχαν από βαριά GVHD στο 

πεπτικό σύστημα ενώ ήταν ήδη υπό αγωγή με κορτικοστερινοειδή.  Η πορεία του 

ενός ενεπλάκει από κολίτιδα από αδενοιό και λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού από 

εντεροιό.  Συγκεκριμένα, τρεις εβδομάδες μετά από την διάγνωση της 

γαστρεντερίτιδας από ροταιό ο ασθενής υπεβλήθη σε οισοφαγογαστρεντεροσκόπηση 

η οποία έδειξε πολυάριθμες μικρές πλάκες στο δωδεκαδάκτυλο.  Οι καλλιέργειες από 

το υλικό βιοψίων και από τα κόπρανα ήταν θετικές για αδενοιό.  Οι δύο ασθενείς που 

εμφάνισαν γαστρεντερίτιδα από ροταιό στις +63 και +73 ημέρες απεβίωσαν στις 20 
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και 59 ημέρες μετά τη διάγνωση της γαστρεντερίτιδας, από GVHD και κολίτιδα από 

αδενοιό, αντίστοιχα.  

     Κατά τη περίοδο της μελέτης, δύο ασθενείς εμφάνισαν αιμορραγική κυστίτιδα με 

ταυτόχρονη απομόνωση CMV και αδενοιού στα ούρα, αντίστοιχα.  Και οι δύο 

περιπτώσεις εμφανίσθηκαν τρεις εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση με συμπτώματα 

πυρετό, υπερηβικό άλγος, δυσουρικά ενοχλήματα και μακροσκοπική αιματουρία.  

Και στις δύο περιπτώσεις είχε προηγηθεί κατά πέντε εβδομάδες η χορήγηση 

κυκλοφωσφαμίδης.  Ο ασθενής με αιμορραγική κυστίτιδα από αδενοιό εμφάνισε 

επιπρόσθετα διάρροια, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, αμφοτερόπλευρη επιπεφυκίτιδα 

και ξηρό βήχα.  Ο ασθενής αυτός θεραπεύτηκε με γκανσικλοβίρη με αποτέλεσμα τη 

λύση της αιμορραγικής κυστίτιδας, που όμως ακολουθήθηκε από νεφρική ανεπάρκεια 

νεφρογενούς και αποφρακτικής αιτιολογίας λόγω παρουσίας πηγμάτων αίματος.  

Σημειωτέον ότι ο ασθενής αυτός ελάμβανε συγχρόνως νεφροτοξικά φάρμακα όπως η 

βανκομυκίνη και η κυκλοσπορίνη.  Σ’ αυτό τον ασθενή υπήρχε σοβαρή υποψία 

λοίμωξης του νεφρικού παρεγχύματος από αδενοιό, η οποία όμως δεν αποδείχθηκε 

λόγω άρνησης των γονέων του ασθενούς για λήψη βιοψίας νεφρού.  Αδενοιός 

απομονώθηκε κατ΄επανάληψη από τα ούρα μέσα σε διάρκεια ενός μηνός.  Ο ασθενής 

αυτός θεραπεύθηκε με πλύσεις της ουροδόχου κύστεως με φυσιολογικό ορό, εν 

συνεχεία όμως εμφάνισε έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας του.  Σε 

βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα απομονώθηκε ο HSV.  Ο ασθενής κατέληξε εξι ημέρες 

αργότερα, χωρίς να πραγματοποιηθεί νεκροψία.                                         

Παράγοντες κινδύνου 

     Μετά τη συλλογή και καταγραφή των επιμέρους δεδομένων της μελέτης αυτής, 

ακολούθησε στατιστική ανάλυση προκειμένου να ανευρεθούν τυχόν παράγοντες 

κινδύνου για την εμφάνιση ιογενούς νόσου σε παιδιά που υποβάλλονται σε 
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μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Στην ανάλυση περιελήφθησαν οι εξής 

παράμετροι: ηλικία, φύλο, τύπος της κακοήθους νοσήματος, τύπος και προέλευση 

του αιμοποιητικού ιστού προς μεταμόσχευση, χρήση HLA-ταυτόσημου δότη, χρήση 

συγγενικού δότη, τύπος αντινεοπλασματικού χημειοθεραπευτικού σχήματος πριν τη 

μεταμόσχευση, σχήμα προφύλαξης από την τυχόν εμφάνιση GVHD, τυχόν χρήση 

κορτικοστερινοειδών, χρήση αντι-ιικής προφύλαξης, χορήγησης ανοσοσφαιρίνης, 

τυχόν εμφάνιση GVHD, προηγηθείσα λοίμωξη από CMV, διάρκεια ουδετεροπενίας 

από τη μεταμόσχευση έως την εμφάνιση εγκατάστασης του μοσχεύματος, και η 

διάρκεια της τυχόν χρήσης κορτικοστερινοειδών.  Παράγοντες που διαπιστώθηκε ότι 

σχετίζονται στατιστικώς σημαντικά με την εμφάνιση ιογενούς νόσου σε παιδιά μετά 

από μεταμόσχευση ήταν η διάρκεια της ουδετεροπενίας μετά τη μεταμόσχευση 

(σχετικός κίνδυνος: 1.04, 95% διαστήματα εμπιστοσύνης: 1.005 έως 1.073; P-value: 

0.02) και η εμφάνιση GVHD (σχετικός κίνδυνος: 1.0034; 95% διαστήματα 

εμπιστοσύνης: 1.0002 εως 1.0067; P-value: 0.04).  Ακολούθως έγινε δεύτερη 

στατιστική ανάλυση για τον προσδιορισμό παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση 

λοίμωξης από CMV.  Παράγοντες κινδύνου που ανευρέθησαν ήταν ο CMV-

οροθετικός ασθενής (σχετικός κίνδυνος: 10.8, 95% διαστήματα εμπιστοσύνης: 2.5 

έως 46.5; P-value: 0.001) και η μεταμόσχευση μυελού των οστών έναντι 

μεταμόσχευσης προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα 

(σχετικός κίνδυνος: 9.3; 95% διαστήματα εμπιστοσύνης: 1.2 έως 69.9, P-value: 0.03).  

Τέλος, έγιναν δύο επιπλέον στατιστικές αναλύσεις προς ανεύρεση παραγόντων 

κινδύνου για την εμφάνιση λοίμωξης από τον HSV και τον VZV, αντίστοιχα, και οι 

οποίες απέβησαν aρνητικές.  
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Συζήτηση  

 

     Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε 

ενήλικες που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Οι ερπητοιοί 

είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος των λοιμώξεων αυτών, όμως η συμβολή 

άλλων ιών δεν είναι αμελητέα (Zaia 1990).  Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

δεκαετίας ανακαλύφθηκαν πολλές φαρμακευτικές ουσίες με αντι-ιική δράση 

(Wingard 1990).  Παρόλα αυτά, η μελέτη των ιογενών λοιμώξεων σε παιδιά που 

υποβάλλονται σε μεταμόσχευση είναι περιορισμένη και η αντίστοιχη βιβλιογραφία 

πενιχρή (Wasserman και συν. 1988).  Βάσει των όσων είναι γνωστά μέχρι τη 

συγγραφή της παρούσας μελέτης, στην διεθνή βιβλιογραφία δεν ανευρίσκεται μελέτη 

η οποία να περιγράφει την εμφάνιση ιογενών λοιμώξεων σε παιδιά που υποβάλλονται 

σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού κατά την τελευταία δεκαετία και στην οποία 

να περιγράφονται η συχνότητα, ο χρόνος εμφάνισης, η κλινική εικόνα, και η έκβαση 

των λοιμώξεων αυτών, καθώς και οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνισή τους.                    

     Απο την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι οι ιογενείς λοιμώξεις εμφανίζονται συχνά 

σε παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Κατά 

προσέγγιση τα τρία τέταρτα των παιδιών αυτών αναμένονται να εμφανίσουν 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο ιογενούς λοίμωξης μέσα στα πρώτα δύο χρόνια μετά τη 

μεταμόσχευση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται περί αυτόλογης ή αλλογενούς 

μεταμόσχευσης.  Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται σε μία άλλη μελέτη ιογενών 

λοιμώξεων σε παιδιά που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών 

(Wasserman και συν. 1988).  Στην παρούσα μελέτη οι ερπητοιοί ήταν οι ιοί που 

απομονώθηκαν πιο συχνά.  Μετά την πρωτογενή λοίμωξη του ξενιστή οι ερπητοιοί 

παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση, όμως αναζωπυρώνονται και 
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πολλαπλασιάζονται εύκολα και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια ζωής του ξενιστή.  

Το προαναφερθέν εγγενές χαρακτηριστικό των ερπητοιών εξηγεί την αυξημένη 

συχνότητα των αντίστοιχων λοιμώξεων κατά την περίοδο της ανοσοκαταστολής μετά 

από μεταμόσχευση (Zaia 1990).  Ταυτόχρονα, η εντατική παρακολούθηση των 

ασθενών αυτών με καλλιέργειες και ανίχνευση αντιγόνου στο αίμα και τα ούρα σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για την έγκαιρη ανίχνευση λοίμωξης από CMV, σε 

συνδυασμό με την εύκολη διάγνωση των βλεννογονοδερματικών βλαβών από τους 

ιούς HSV και VZV φαίνεται να συμβάλλει στην ελάττωση των αδιάγνωστων 

περιπτώσεων λοίμωξης από CMV, HSV και VZV.  Αντίθετα, οι λοιμώξεις από 

αδενοιό σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα έχουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων και συχνά 

δεν διακρίνονται από άλλες μη λοιμώδεις κλινικές οντότητες όπως η GVHD (Shields 

και συν. 1985).  Επομένως, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πιθανότητα διαφυγής 

αδιάγνωστων λοιμώξεων από αδενοιό.  Χαρακτηριστικά, σε μία μελέτη παιδιών που 

υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών παρατηρήθηκε τριπλάσια 

συχνότητα λοιμώξεων από αδενοιούς σε σύγκριση με τη δική μας (18% έναντι 6%, 

αντίστοιχα) (Wasserman και συν. 1988).  Η διαφορά αυτή αποδίδεται σε ένα σπάνιο 

στέλεχος που απομονώθηκε κατά την περίοδο εκείνη σε σημαντικό αριθμό 

περιπτώσεων λοίμωξης από αδενοιό.                                      

     Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 

ακολουθούν ένα προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο (Zaia 1990).  Στην παρούσα μελέτη 

ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης των ιογενών λοιμώξεων ήταν η άμεση περίοδος μετά 

από την εμφάνιση εγκατάστασης του μοσχεύματος δηλαδή μεταξύ +30 και +100 

ημερών.  Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και σε ενήλικες (Μeyers 1985).  Η 

περίοδος μεταξύ εγκατάστασης του μοσχεύματος και +100 ημερών χαρακτηρίζεται 

από την επικράτηση ελαττωματικών λεμφοκυττάρων Τ και φυσικών κυτταροκτόνων.  
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Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η αυξημένη διάρκεια ουδετεροπενίας μετά τη 

μεταμόσχευση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση ιογενών λοιμώξεων, 

προφανώς γιατί αποτελεί έμμεσο δείκτη του εκσεσημασμένου ανοσολογικού 

ελλείμματος και της ταυτόχρονης αριθμητικής και λειτουργικής ανεπάρκειας των 

λεμφοκυττάρων του ασθενούς.  Η επιπλέον εμφάνιση GVHD προδιαθέτει σε 

περαιτέρω καθυστέρηση και διαταραχή της ανοσολογικής αποκατάστασης του 

ασθενούς (Lum 1987, Paulin και συν. 1987, Noel και συν. 1978).  Η παρούσα μελέτη 

έδειξε ότι η εμφάνιση GVHD αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση 

ιογενών λοιμώξεων σε παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση.  Φαίνεται ότι οι 

ασθενείς με GVHD, σε συνδυασμό με την ανοσοκατασταλτική αγωγή που 

λαμβάνουν για τον έλεγχο της GVHD, αδυνατούν να καταστείλλουν την 

αναζωπύρωση και κατ΄ επέκταση τον πολλαπλασιασμό των λαθροβιούντων ιών.  

Επιπρόσθετα, προηγούμενες μελέτες ενηλίκων με μεταμόσχευση μυελού των οστών 

έδειξαν ότι οι λοιμώξεις από CMV, HSV και αδενοιό εμφανίζονται κυρίως δύο με 

δώδεκα εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση ενώ οι λοιμώξεις από VZV κυριαρχούν 

μετά την περίοδο αυτή (Zaia 1990).  Από την παρούσα μελέτη φάνηκε ότι η έναρξη 

των λοιμώξεων αυτών σε παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ακολουθεί ένα 

παρόμοιο χρονικό πλαίσιο.  Συγκεκριμένα, οι λοιμώξεις από CMV, HSV, και αδενοιό 

εμφανίσθηκαν με διάμεσο χρόνο τις +36, +38, και +66 ημέρες, αντίστοιχα, ενώ οι 

λοιμώξεις από VZV εμφανίσθηκαν με διάμεσο χρόνο τις +125 ημέρες.  Σε μία 

προηγούμενη μελέτη με παδιά που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των 

οστών, λοιμώξεις από αδενοιό εμφανίσθηκαν σχεδόν αποκλειστικά μέσα στους 

τέσσερεις πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ οι λοιμώξεις από CMV και 

HSV κατανεμήθηκαν ισότιμα πριν και μετά από το διάστημα αυτό (Wasserman και 

συν. 1988).  Οι συγγραφείς αυτής της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
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απομόνωση οποιουδήποτε ιού μετά από την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη 

μεταμόσχευση αποτελεί ένδειξη βαριάς και παρατεταμένης ανοσοκαταστολής 

(Wasserman και συν. 1988).  Αντίθετα, στην παρούσα μελέτη οι περισσότερες 

λοιμώξεις που εμφανίσθηκαν μετά τους τέσσερεις μήνες από τη μεταμόσχευση ήταν 

καλοήθεις και αυτοπεριορίσθηκαν.  Τέλος, αρκετές από τις λοιμώξεις αυτές δεν 

οφείλονταν σε ενδογενή αναζωπύρωση αλλά ήταν το αποτέλεσμα εξωγενούς 

πρωτοπαθούς λοίμωξης, όταν οι μικροί ασθενείς επιστρέφουν στις φυσιολογικές και 

καθημερινές δραστηριότητες της παιδικής ηλικίας και έρχονται σε επαφή με άλλα 

παιδιά.                   

     Η λοίμωξη από CMV αποτελεί σοβαρή επιπλοκή μετά από μεταμόσχευση 

αιμοποιητικού ιστού.  Σε ενήλικες ασθενείς έχουν αναφερθεί συχνότητες λοίμωξης 

από CMV μέχρι και 50% (Wingard 1990).  Στην παρούσα μελέτη το ένα τρίτο των 

ασθενών εμφάνισαν λοίμωξη από CMV.  Οι CMV-οροθετικοί ασθενείς βρίσκονται 

σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση λοίμωξης από CMV, κι αυτό επιβεβαιώθηκε από 

την παρούσα μελέτη (Μeyers και συν. 1986).  Σε μία μελέτη με παιδιά που 

υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση η συχνότητα λοίμωξης από CMV ήταν συγκριτικά 

μικρότερη (17 από τους 96 ασθενείς) από τη δική μας, και αυτό φαίνεται να 

αποδίδεται στο μικρότερο ποσοστό CMV-οροθετικών ασθενών αυτής της μελέτης 

(Wasserman και συν. 1988).  Αντίθετα, στην παρούσα μελέτη το 60% των παιδιών 

που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήταν CMV-οροθετικά.  Η ελλάτωση της 

συχνότητας της λοίμωξης από CMV στους ασθενείς της παρούσας μελέτης φαίνεται 

να είναι το αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης γκανσικλοβίρης και του καλύτερου 

ελέγχου της GVHD κατά την τελευταία δεκαετία.  Στην παρούσα μελέτη η 

μεταμόσχευση μυελού των οστών έναντι της μεταμόσχευσης προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου για 
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την εμφάνιση λοίμωξης από CMV.  Η πλειονότητα των μεταμοσχεύσεων προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα αφορούσε αυτόλογη 

μεταμόσχευση.  Ενδεχομένως η ταχεία αποκατάσταση του ανοσοποιητικού 

συστήματος που ακολουθεί την αυτόλογη μεταμόσχευση να συμβάλλει στον 

περιορισμό των λοιμώξεων από CMV.                

     Παρά την εισαγωγή των νεώτερων αντι-ιικών φαρμάκων, η εμφάνιση πνευμονίας 

από CMV σε άτομα που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού 

παραμένει κρίσιμη.  Στην παρούσα μελέτη η πνευμονία από CMV συνοδευόταν από 

θνητότητα 75%.  Η απομόνωση επιπρόσθετων παθογόνων οργανισμών σε τρεις από 

τους ασθενείς αυτούς υπογραμμίζει το διαταραγμένο αμυντικό σύστημά τους.  Πρέπει 

να αναφερθεί, όμως, ότι και ο ίδιος ο CMV διαθέτει ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, ο 

ακριβής μηχανισμός των οποίων δεν είναι πλήρως κατανοητός φαίνεται όμως να 

περιλαμβάνει τόσο το χυμικό όσο και το κυτταρικό σκέλος της ανοσίας (Paulin και 

συν. 1987, Paulin και συν. 1985).  Επομένως, η παρουσία επιπρόσθετων παθογόνων 

οργανισμών μπορεί να είναι το αποτέλεσμα δευτερογενούς εισβολής σε έναν 

πνευμονικό ιστό που ήδη έχει υποστεί καταστροφή από τον CMV.  Τέλος, στελέχη 

CMV ανθεκτικά στη γκανσικλοβίρη έχουν απομονωθεί από ασθενείς με 

μεταμόσχευση μυελού των οστών και από ασθενείς με το σύνδρομο της επίκτητης 

ανοσολογικής ανεπάρκειας (Drew και συν. 1991, Knox και συν. 1991, Reusser και 

συν. 1996).  Στην παρούσα μελέτη κανένα από τα απομονωθέντα στελέχη CMV δεν 

εξετάσθηκε ως προς την ευαισθησία στη γκανσικλοβίρη.  Ενδεχομένως θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής στη γκανσικλοβίρη σε ασθενείς 

των οποίων η κλινική κατάσταση επιδεινώνεται ταχέως.  

     Οι ιοί αποτελούν σημαντική αιτία θανάτου σε ενήλικες ασθενείς που 

υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών (Zaia 1990).  Στην παρούσα 
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μελέτη, ο κίνδυνος θανάτου από ιογενή νόσο ήταν 5%.  Όλοι οι θάνατοι από ιογενή 

νόσο συνέβησαν τους πρώτους τέσσερεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση, σε μία 

περίοδο κατά την οποία δεν έχει επιτευχθεί η ανοσοποιητική αποκατάσταση του 

ασθενούς.  Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι ασθενείς της παρούσας μελέτης που 

κατέληξαν από ιογενή νόσο είχαν ιογενή πνευμονία είτε ως μοναδική εντόπιση της 

λοίμωξης ή ως επιμέρους εντόπιση πιο εκτεταμένης λοίμωξης.  Η παρούσα μελέτη 

έδειξε επίσης ότι η τυχόν εμφάνιση ιογενούς πνευμονίας σε παιδιά που υποβάλλονται 

σε μεταμόσχευση έχει κακή πρόγνωση, παρόμοια με αυτή που αναφέρεται σε 

ενήλικες.  Συγκεκριμένα, από τα εννέα παιδιά που εμφάνισαν ιογενή πνευμονία, τα 

έξι κατέληξαν εξαιτίας αυτής.  Οι τρεις ασθενείς με ιογενή πνευμονία που επέζησαν 

δεν χρειάσθηκαν μηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού συστήματος, σε αντίθεση 

με όλους τους ασθενείς που διασωληνώθηκαν και κατέληξαν.  Φαίνεται ότι η ανάγκη 

αναπνευστικής υποστήριξης αντανακλά την επιδεινούμενη αναπνευστική λειτουργία 

του ασθενούς λόγω του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των ιών σε έδαφος 

εκσεσημασμένης ανοσολογικής ανεπάρκειας.                   

     Λοιμώξεις από VZV εμφανίζονται στο 33% έως 50% των παιδιών που 

υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών (Kawasaki και συν. 1996, 

Nagayama και συν. 1995).  Στην παρούσα μελέτη, το 22% των ασθενών εμφάνισαν 

λοίμωξη από VZV.  Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, οι λοιμώξεις από VZV έχουν ένα 

ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, από υποκλινική αναζωπύρωση του ιού έως θανατηφόρο 

διάχυτη λοίμωξη (Locksley και συν. 1985, Ljungman και συν. 1986, Atkinson και 

συν. 1980).  Στην παρούσα μελέτη όπως και σε άλλες, η κύρια εκδήλωση λοίμωξης 

από VZV ήταν ο έρπης ζωστήρας (Kawasaki και συν. 1996, Locksley και συν. 1985, 

Schuchter και συν. 1989, Βalfour 1991, Meyers και συν. 1980, Takaue και συν. 

1994).  Ο έρπης ζωστήρας είναι αποτέλεσμα ενδογενούς αναζωπύρωσης του ιού σε 



 54

έδαφος διαταραγμένης κυτταρικής ανοσίας κατά τις πρώτες eκατό ημέρες μετά τη 

μεταμόσχευση.  Αντίθετα οι περιπτώσεις ανεμευλογιάς που εμφανίσθηκαν ως επί το 

πλείστον το δεύτερο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση φαίνεται να είναι αποτέλεσμα 

εξωγενούς πρωτολοίμωξης κατά την περίοδο που οι μικροί ασθενείς έρχονται σε 

επαφή με άλλα παιδιά.                  

     Πριν την ανεύρεση αποτελεσματικής αντι-ιικής θεραπείας, οι λοιμώξεις από VZV 

που εμφανίζονταν σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση συχνά εξαπλώνονταν στα 

σπλαγχνικά όργανα με συνοδό θνησιμότητα 55% (Locksley και συν. 1985).  Την 

προηγούμενη δεκαετία, η εισαγωγή της ακυκλοβίρης αποτέλεσε επανάσταση στη 

θεραπεία των λοιμώξεων από VZV, ενώ σήμερα φαρμακευτικές ουσίες όπως η 

φαμσικλοβίρη και η βαλασικλοβίρη παρέχουν ικανοποιητική αντι-ιική δράση μετά 

από χορήγηση από το στόμα (Perry και συν. 1995, Troussard και συν. 1993).  Στην 

παρούσα μελέτη, η ακυκλοβίρη και η φαμσικλοβίρη, χορηγούμενες ενδοφλεβίως ή 

από το στόμα, αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στη θεραπεία ασθενών με λοίμωξη 

από VZV.  Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των ασθενών 

θεραπεύθηκαν σε εξωτερική βάση.  Το κόστος νοσηλείας ασθενών με μεταμόσχευση 

που εμφανίζουν λοίμωξη από VZV είναι υψηλό λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

απομόνωσής τους με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης σε άλλα 

ανοσοκατεσταλμένα άτομα.  Τα πλεονεκτήματα από την θεραπεία ασθενών σε 

εξωτερική βάση περιλαμβάνουν την πρόληψη της εμφάνισης ενδονοσοκομειακών 

λοιμώξεων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, και την ελάττωση του 

κόστους νοσηλείας τους.  Λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και την 

ασφάλεια της θεραπείας από το στόμα ασθενών με λοίμωξη από VZV, προτείνεται η 

περαιτέρω μελέτη της θεραπείας σε εξωτερική βάση με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.                             
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     Ο ροταιός αποτελεί αρκετά συχνό αίτιο ιογενούς γαστρεντερίτιδας μετά από 

μεταμόσχευση μυελού των οστών.  Σε προηγούμενες μελέτες η συχνότητα 

γαστρεντερίτιδας από ροταιό ήταν 10% (Υolken και συν. 1982).  Στην παρούσα 

μελέτη ο ροταιός απομονώθηκε σε τρεις από τους 96 ασθενείς.  Η παρατηρηθείσα 

διαφορά αποδίδεται στην τακτική λήψη καλλιεργειών κοπράνων στην προηγούμενη 

μελέτη σε αντίθεση με τη δική μας όπου γινόταν μόνο βάσει κλινικής υπόνοιας.  Σε 

παιδιά με άθικτο ανοσοποιητικό σύστημα η γαστρεντερίτιδα από ροταιό έχει μία 

καλοήθη και αυτοιώμενη πορεία, ενώ ο ιός αποβάλλεται από τα κόπρανα για μία 

εβδομάδα περίπου από την έναρξη των συμπτωμάτων.  Αντίθετα, τα 

ανοσοκατεσταλμένα παιδιά παρουσιάζουν μία πιο παρατεταμένη νόσηση (Fitts και 

συν. 1995, Saulsbury και συν. 1980).  Στην παρούσα μελέτη, οι δύο ασθενείς που 

εμφάνισαν γαστρεντερίτιδα από ροταιό μέσα στους πρώτους τρεις μήνες μετά τη 

μεταμόσχευση παρέμειναν συμπτωματικοί για διάστημα δύο μηνών.  Ταυτόχρονα, οι 

ασθενείς αυτοί είχαν κολίτιδα από αδενοιό και αντίδραση GVHD στο πεπτικό 

σύστημα.  Από τη βιβλιογραφία φαίνεται να υπάρχει μία σχέση μεταξύ ποικίλων ιών 

και εμφάνισης GVHD στο πεπτικό σύστημα ασθενών με μεταμόσχευση, είτε ως 

ανεξάρτητοι παράγοντες που συνυπάρχουν στον εντερικό σωλήνα, είτε αιτιολογικά 

μέσω τοπικής ιστικής βλάβης από τους ιούς με επακόλουθη εμφάνιση και προαγωγή 

της GVHD (McDonald και συν. 1986, Fegan και συν. 1990).   

     Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο 

των αναπνευστικών ιών της κοινότητας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 

μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Σε ενήλικες ασθενείς οι λοιμώξεις αυτές σχεδόν 

αποκλειστικά εκδηλώνονται ως λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 

ενώ στις περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις η λοίμωξη επεκτείνεται στο 

πνευμονικό παρέγχυμα με θνησιμότητα 51% (Whimbey και συν. 1996).  Στην 
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παρούσα μελέτη, από τα επτά επεισόδια λοίμωξης από αναπνευστικούς ιούς της 

κοινότητας τα τρία αφορούσαν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, 

ενώ λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού προηγήθηκε μόνο σε μία από τις 

τέσσερεις περιπτώσεις πνευμονίας.  Η θνητότητα (14%) των λοιμώξεων από 

αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας που σημειώθηκε στους ασθενείς της παρούσας 

μελέτης είναι παρόμοια με άλλων ανοσοκατεσταλμένων παιδιών (Miller και συν. 

1996, Apalsch και συν. 1995, Mauch και συν. 1994, Pohl και συν. 1992).  Ο μικρός 

αριθμός λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας που σημειώθηκε στην 

παρούσα μελέτη δεν επιτρέπει την εξαγωγή εκτεταμένων συμπερασμάτων.  Όμως 

από τη μία μεριά η σχετικά καλή πρόγνωση των λοιμώξεων αυτών σε παιδιά με 

μεταμόσχευση σε σύγκριση με ενήλικες ασθενείς, και από την άλλη η συχνή 

εμφάνιση λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά φαίνεται να μη 

δικαιολογεί αναβολή της έναρξης της διαδικασίας μεταμόσχευσης σε παιδιά με 

λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, όπως ευρέως συνιστάται σε ενήλικες 

ασθενείς με ανάλογη συμπτωματολογία (Whimbey και συν. 1996).  

     Συμπερασματικά, οι ιοί αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας 

σε παιδιά που υποβάλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Οι ιογενείς νόσοι 

που εμφανίζονται στην ηλικία αυτή έχουν αρκετές ομοιότητες με αντίστοιχες 

ενηλίκων ασθενών όσον αφορά τη συχνότητα, το χρόνο εμφάνισης, την κλινική 

εικόνα και την πρόγνωση.  Στην παρούσα μελέτη οι ασθενείς που εμφάνισαν GVHD 

ήταν πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση ιογενούς νόσου.  Η συνεχής αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ιών και του βαθμού ανοσοανεπάρκειας του ασθενούς αποτελεί τη βάση 

για την προαγωγή της νόσου και προσδιορίζει τη σοβαρότητα αυτής.  Η αναγνώριση 

παραγόντων κινδύνου που προδιαθέτουν σε εμφάνιση ιογενούς νόσου, η καλύτερη 

κατανόηση των επιμέρους μηχανισμών τους, η εφαρμογή έγκαιρης διάγνωσης και 
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αποτελεσματικής πρόληψης και θεραπείας και τέλος η ανάπτυξη νέων αντι-ιικών 

φαρμάκων πιθανόν να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό της συχνότητας των 

λοιμώξεων αυτών και τη βελτίωση της πρόγνωσής τους.           
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Περίληψη  

 

     Μελετήθηκαν 96 παιδιά με κακοήθεις νεοπλασίες που υποβλήθηκαν σε 

μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού στο M.D. Anderson Cancer Center του 

University of Texas από τον Ιούλιο του 1992 έως τον Αύγουστο του 1996 

προκειμένου να μελετηθούν οι ιογενείς λοιμώξεις.  Ο διάμεσος χρόνος 

παρακολούθησης των ασθενών ήταν 212 ημέρες (διακύμανση: 15 έως 758).  Ιοί 

απομονώθηκαν από 49 ασθενείς σε διάμεσο χρόνο τις +46 ημέρες (διακύμανση: - 18 

έως + 630) και αφορούσαν τους: CMV (24 περιπτώσεις), VZV (21), HSV (10), 

αδενοιό (4), ροταιό (3), RSV (2), ιό της γρίππης (2), ιό της παραγρίππης (1) και 

εντεροιό (1).  Συνολικά 39 ασθενείς εμφάνισαν 51 επεισόδια ιογενών νόσων σε 

διάμεσο χρόνο τις +73 ημέρες (διακύμανση: -18 έως +630), και περιελάμβαναν 21 

επεισόδια από VZV, 10 από HSV, 5 από CMV, 4 από αδενοιό, 3 από ροταιό, 2 από 

RSV, 2 από ιό της γρίππης, 1 από ιό της παραγρίππης, και 1 από εντεροιό.  Πέντε 

(10%) από τα 51 επεισόδια ιογενούς νόσου κατέληξαν σε θάνατο του ασθενούς.  Όλα 

τα θανατηφόρα επεισόδια συνέβησαν τους πρώτους τέσσερεις μήνες μετά τη 

μεταμόσχευση.  Η μεγαλύτερη θνησιμότητα (75%) αφορούσε την εμφάνιση 

πνευμονίας από CMV.  Ο κίνδυνος ενός ασθενούς που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση 

να καταλήξει από ιογενή νόσο μέσα στα επόμενα δύο έτη ήταν 5%.  Στατιστικώς 

σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ιογενούς νόσου ήταν η εμφάνιση 

GVHD και η διάρκεια της ουδετεροπενίας μετά τη μεταμόσχευση.  Στατιστικώς 

σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για τη εμφάνιση λοίμωξης από CMV ήταν ο CMV-

οροθετικός ασθενής και η μεταμόσχευση μυελού των οστών έναντι αιμοποιητικών 

προγονικών κυττάρων από το περιφερειακό αίμα.                                  
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Summary  

 

     The medical records of 96 children who received a hematopoietic stem cell 

transplant at The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center between July 

1992 and August 1996 were reviewed for the development of viral infections.  

Patients were followed for a median of 212 days (range: 15 to 758).  Viruses were 

isolated from 49 patients at a median of 46 days (range: -18 to +630) post-transplant, 

including CMV (24 patients), VZV (21 patients), HSV (10 patients), adenovirus (4 

patients), rotavirus (3 patients), influenza virus (2 patients), RSV (2 patients), 

parainfluenza virus (1 patient), and enterovirus (1 patient).  Thirty nine patients 

developed a total of 51 episodes of viral illness at a median of 73 days (range: -18 to 

+630) post-transplant, including 21 with VZV, 10 with HSV, 5 with CMV, 4 with 

adenovirus, 3 with rotavirus, 2 with influenza virus, 2 with RSV, 1 with parainfluenza 

virus, and 1 with enterovirus.  Five (10%) of the viral illnesses resulted in related 

deaths.  All virus-attributed fatal events were confined within 4 months post-

transplant.  The greatest fatality was noted with CMV pneumonia (75%).  The risk of 

dying of a viral illness within 2 years post-transplant was 5%.  Statistically significant 

risk factors for the development of viral illness were the development of acute GVHD 

and the duration of pre-engraftment neutropenia.  Risk factors for CMV infection 

were patient positive CMV serology and the use of bone marrow transplants versus 

peripheral blood stem cell transplants.        
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Χαρακτηριστικά των ασθενών    
   

Χαρακτηριστικό              Ασθενείς 
                (Ν = 96)   
_______________________________________________________________________________    
Φύλο (άρρεν / θήλυ)                      60 / 36  
 
Διάμεση ηλικία (διακύμανση), έτη              10 (1 έως 22) 
 
Υποκείμενη νόσος  
 Λευχαιμία (%)               58 (60) 
 Συμπαγείς όγκοι (%)              22 (23) 
 Απλαστική αναιμία (%)              11 (12) 
 Λέμφωμα (%)                   5 (  5) 
 
Προέλευση του μοσχεύματος 
 Μυελός των οστών (%)             72 (75) 
 Προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα περιφερικού αίματος (%)         21 (22) 
 Αίμα από ομφάλιο λώρο (%)               1 (  1) 
 Μυελός των οστών και  

     προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα περιφερικού αίματος (%)      2 (  2) 
 
Τύπος μοσχεύματος  
 Αλλομόσχευμα (%)              66 (69) 
 Αυτομόσχευμα (%)              30 (31) 
 
HLA-συμβατό μόσχευμα (%) a             58 (88) 
 
Συγγενής δότης (%) a               35 (53) 
 
CMV-οροθετικός ασθενής (%)             57 (59)   
 
Μόσχευμα χωρίς Τ-λεμφοκύτταρα (%) a                   14 
(21) 
 
Κυκλοσπορίνη (%) a                           49 (74) 
 
FK 506 (%) a                                                             14 (21) 
 
Ολόσωμη ακτινοβολία (%)                        25 (26) 
 
ΑTG (%)                          25 (26) 
 
Οξεία GVHD (%) a                    33 (50) 
 Αρχικό στάδιο: II                28 
                III                   5 
                IV                   0  

Μέγιστο στάδιο: II               15 
      III                12 
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      IV                    6  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Χαρακτηριστικά των ασθενών (συν.)    
 
Χαρακτηριστικό        Ασθενείς   
        ( ν = 96) 
 
Διάμεση έναρξη (διακύμανση) οξείας GVHD σε ημέρες              +20 (+6 έως +96) 
 
Χρόνια GVHD (%) b       14 (35) 
 Αρχικό στάδιο: περιορισμένο       1 
                 εκτεταμένο      13 
 
 Μέγιστο στάδιο: περιορισμένο       0  
       εκτεταμένο      14 
 
Διάμεση έναρξη (διακύμανση) χρόνιας GVHD σε ημέρες a       +126 (+101 έως +267) 
_____________________________________________________________________ 
a αφορά 64 δέκτες αλλομοσχεύματος  
b αφορά 40 δέκτες αλλομοσχεύματος που επιβίωσαν πέραν των 100 ημερών μετά τη     
   μεταμόσχευση  
HLA (human leukocyte-associated antigens): ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα, 
CMV (cytomegalovirus): κυτταρομεγαλοιός, ATG (antithymoid globulin): σφαιρίνη 
κατά των κυττάρων θυμικής προέλευσης, GVHD (graft-versus-host disease): 
αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή      ___   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  Ιογενείς λοιμώξεις      __ 
 
Ιός         Ασθενείς   Διάμεση έναρξη (διακύμανση),  
        με λοίμωξη (%) ημέρες από τη μεταμόσχευση 
_____________________________________________________________________ 
  
CMV        24 (35)      +36 (-6 έως +204 ) 
  
VZV       21 (31)    +125 (-18 έως +630) 
 
HSV      10 (15)                +38 (-14 έως +267) 
  
Αδενοιός        4 ( 6)                 +66 (+20 έως +134) 
 
Ροταιός          3 ( 4)                  +73 (+63 έως +630) 
 
Ιός της γρίππης       2 ( 3)                +220 (+164 έως +276)  
 
RSV         2 ( 3)                  +19 (+18 έως +20) 
 
Ιός της παραγρίππης        1 (1.5)                     -3   
 
Εντεροιός      1(1.5)                +104  
_____________________________________________________________________ 
CMV: κυτταρομεγαλοιός, HSV: ιός του απλού έρπητα, VZV: ιός της ανεμευλογιάς, 
RSV: αναπνευστικός συγκυτιακός ιός      ___ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  Ιογενείς νόσοι       ___ 

Ιός     Ασθενείς   Διάμεση έναρξη                  Ασθενείς που  
 με νόσο     (διακύμανση) της νόσου    πέθαναν από τη           
      νόσο (%)   

_____________________________________________________________________ 
 
VZV          21         +125 (+18 έως +630)      0 ( 0) 
         Έρπητας ζωστήρας      17         + 96 (-18 εως +297)             0 ( 0) 
         Ανεμευλογιά        4        + 410 (+38 έως +630)      0 ( 0) 
 
HSV         10           +38 (-14 έως +267)    2 ( 20) 
         Στοματίτιδα         8          +23 (-14 έως +267)    0 (   0)                
         Πνευμονία a        2          +44 (+39 έως  +49)            2 (100)
     
CMV           5           +39 (+9 έως +146)   3 (60)   
         Πνευμονία a        4          +67 (+19 έως +146)       3 (75)             
         Αιμορραγική κυστίτιδα        1            +9                         0 (  0)  
Αδενοιός          4          +66 (+20 έως +134)              1 (25)        
         Κολίτιδα          1         +84           0 (  0)  

  Αιμορραγική κυστίτιδα        1         +20           0 (  0) 
         Πνευμονία και ηπατίτιδα     1         +47                 1 (100) 
         Λοίμωξη ανώτερου  

     αναπνευστικού        1       +134             0 (  0)   
Ροταιός  

Γαστρεντερίτιδα         3          +73 (+63 έως +630)        0 (  0)  
 
Ιός της γρίππης          2        +220 (+164 έως +276)   0 (  0)  
 Πνευμονία         1       +164       0 (  0) 
 Λοίμωξη ανώτερου  

     αναπνευστικού        1       +276          0 (  0) 
 
RSV   
 Πνευμονία         2        +19 (+18 έως +20)      0 ( 0) 
 
Ιός της παραγρίππης  

Λοίμωξη ανώτερου  
αναπνευστικού         1         - 3            0 (  0)  

  
Εντεροιός  
               Λοίμωξη ανώτερου  
               αναπνευστικού        1      +104            0 (  0)__ 
a Ένας ασθενής είχε πνευμονία από CMV και HSV ταυτόχρονα.  
CMV: κυτταρομεγαλοιός, HSV: ιός του απλού έρπητα, VZV: ιός της ανεμευλογιάς, 
RSV: αναπνευστικός συγκυτιακός ιός      ___ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  Χρονική εμφάνιση των ιογενών νόσων     
 
 
Ιός         Αριθμός (%)a          Αριθμός (%)a      Αριθμός (%)a            Συνολικός  
             νόσων από               νόσων από        νόσων από           αριθμός (%)a

          τη χημειοθεραπεία   +101 έως +365    +366 έως +730   νόσων 
                έως +100 ημέρες          ημέρες             ημέρες       
 
VZV 
         10 (34)                9 (56)  2 (33)        21 (41) 
     Ζωστήρας           9                 8   0        17 
     Ανεμευλογιά      1                 1   2          4 
 
HSV b

                      8 (28)                2 (12)  1 (17)        11 (22) 
 
CMV b

                      4 (14)                1 ( 6)              0 (0)          5 (10) 
 
Αδενοιός            3 (10)                1 ( 6)             0 ( 0)          4 ( 8) 
 
Ροταιός           2 ( 7)                0 ( 0)             1 (17)          3 ( 6)   
 
Ιός της γρίππης        0 ( 0)                2 (12)            1 (17)          3 ( 6)  
 
RSV             

2 ( 7)                0 ( 0)             0 ( 0)          2 ( 4)
  

Ιός της παραγρίππης  
         1 ( 3)                0 ( 0)             1 (17)          2 ( 4)

  
Εντεροιός           0 ( 0)                1 ( 6)             0 ( 0)          1 ( 2) 
 
 
Σύνολο        29 (57)             16 (31)            6 (12)        51 (100) 
Ασθενείς με άνω του ενός επεισοδίου νόσου από τον ίδιο ιό μετρώνται δύο φορές σε 
αυτό τον πίνακα.  
a Οι επί τοις εκατό αναλογίες δεν δίνουν πάντα άθροισμα 100 εξαιτίας  
στρογγυλοποιήσεων.  
bΈνας ασθενής εμφάνισε πνευμονία από CMV και HSV ταυτόχρονα.  
CMV: κυτταρομεγαλοιός, HSV: ιός του απλού έρπητα, VZV: ιός της ανεμευλογιάς, 
RSV: αναπνευστικός συγκυτιακός ιός           
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.  Συντμήσεις και διεθνής ορολογία    
 
ΑTG (antithymoid globulin): σφαιρίνη κατά των κυττάρων θυμικής προέλευσης 
 
CMV (cytomegalovirus): κυτταρομεγαλοιός 
 
Conditioning: προετοιμασία του ασθενούς 
 
Engraftment: εγκατάσταση του μοσχεύματος 
 
GVHD (graft-versus-host disease): αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή  
 
HLA (human leukocyte-associated antigens): ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα 
 
HSV (herpes simplex virus): ιός του απλού έρπητα 
 
IgA (immunoglobulin A): ανοσοσφαιρίνη Α 
 
IgG (immunoglobulin G): ανοσοσφαιρίνη G  
 
IgM (immunoglobulin M): ανοσοσφαιρίνη Μ 
 
MHC (major histocompatibility complex): μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας 
 
RSV (respiratory syncytial virus): αναπνευστικός συγκυτιακός ιός  

 
VZIG (varicella-zoster immune globulin): σφαιρίνη ειδική κατά του ιού της              

         ανεμευλογιάς 
 
VZV (varicella-zlster virus): ιός της ανεμευλογιάς 
  
_____________________________________________________________________ 
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	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
	                 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ     
	  
	ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
	 
	ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
	     Ο ιοί αποτελούν βασική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, με κύριο εκπρόσωπο τους ερπητοιούς.  Παρά την εισαγωγή των νεώτερων αντι-ιικών φαρμάκων την τελευταία δεκαετία, η εμφάνιση ιογενούς λοίμωξης σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδεύεται από θνητότητα άνω του 50%.         
	     Στη διεθνή βιβλιογραφία οι αναφορές για τις ιογενείς λοιμώξεις που εμφανίζονται σε παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού είναι περιορισμένες σε σχέση με αυτές των ενηλίκων.  Συγκεκριμένα, η συνήθης πρακτική στις παιδιατρικές μονάδες μεταμόσχευσης ειναι η εφαρμογή στα παιδιά της έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί σε ενήλικες.  Τα παιδιά, ωστόσο, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές του ανοσοποιητικού συστήματος σε σύγκριση με τους ενήλικες και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση για διαφορετικές υποκείμενες νόσους.  Επιπρόσθετα, τα παιδιά που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού λόγω της συνεύρεσής τους με φυσιολογικά παιδιά της ίδιας ηλικίας, έρχονται σε επαφή με ποικίλους ιούς.  Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η σε βάθος μελέτη των  
	ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά αυτά.                       
	    Στόχος της μελέτης αυτής είναι η συμβολή στην κατανόηση των ιογενών λοιμώξεων σε παιδιά με κακοήθεις νεοπλασίες που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Για το σκοπό αυτό εκτιμήθηκε η συχνότητα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των λοιμώξεων αυτών, αναζητήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στην εμφάνισή τους, και περιγράφεται η κλινική εικόνα τους.  Ακόμη, προσδιορίζεται η αντίστοιχη θνητότητα.  Τέλος, βάσει των αποτελεσμάτων, γίνονται προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά αυτά.                          
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ   
	1. Κακοήθεις  νεοπλασίες της παιδικής ηλικίας  
	 
	ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
	2. Αποτελέσματα  
	3. Συζήτηση  
	4. Περίληψη  
	5. Summary  
	ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
	Κακοήθεις νεοπλασίες της παιδικής ηλικίας  
	 
	Μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού σε παιδιά με κακοήθεις νεοπλασίες      
	     Τα λεμφοκύτταρα Τ και Β πολλαπλασιάζοται και αυξάνονται στο περιφερικό αίμα του ασθενούς που υποβάλλεται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση.  Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η αύξηση του αριθμού των λεμφοκυττάρων Τ δεν είναι σταθερή για τους επιμέρους υποτύπους λεμφοκυττάρων Τ.  Συγκεκριμένα, ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων Τ με βοηθητική δράση (κύτταρα με το φαινότυπο CD4) είναι μικρότερος του φυσιολογικού τους πρώτους τρεις με έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων Τ με κατασταλτική δράση (κύτταρα με το φαινότυπο CD8) είναι μεγαλύτερος του φυσιολογικού τους πρώτους έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση.  Με αυτό τον τρόπο, ο λόγος των βοηθητικών λεμφοκυττάρων Τ προς τα κατασταλτικά λεμφοκύτταρα Τ είναι μικρότερος του φυσιολογικού (Lum 1987, Foot 1993, Roberts 1993).  Παρόμοια χαμηλός λόγος των βοηθητικών λεμφοκυττάρων Τ προς τα κατασταλτικά λεμφοκύτταρα Τ παρατηρείται και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση.  Τέλος, ασθενείς με χρόνια GVHD παρουσιάζουν παράταση του λόγου αυτού σε χαμηλά επίπεδα πέραν των τριών με έξι μηνών μετά τη μεταμόσχευση (Lum 1987, Foot 1993, Paulin 1987).  Σε αυτούς τους ασθενείς, τα χαμηλά επίπεδα των κυκλοφορούντων βοηθητικών λεμφοκυττάρων Τ φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα εκλεκτικού ιn vivo αποκλεισμού ή/και κατανάλωσής τους από αντιδράσεις GVHD που συμβαίνουν στο δέρμα, το ήπαρ ή τον πεπτικό σωλήνα (Lum 1987).           
	     Διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας in vivo παρατηρείται τις πρώτες εκατό ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, όπως φαίνεται από δοκιμασίες καθυστερημένου τύπου υπερευαισθησίας.  Παρόμοια ελλειμματική εμφανίζεται η δράση των βοηθητικών λεμφοκυττάρων Τ να προάγουν την παραγωγή ανοσοσφαιρινών από τα λεμφοκύτταρα Β τους πρώτους μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ συχνά είναι αυξημένη η κατασταλτική δράση των λεμφοκυττάρων Τ.  Φαίνεται λοιπόν ότι τα λεμφοκύτταρα Τ δεν επαρκούν για να συνεργαστούν ομαλά με τα λεμφοκύτταρα Β κατά την άμεση χρονική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση.             
	     Τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών G (IgG) και Μ (IgM) ομαλοποιούνται τρεις με τέσσερεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ τα επίπεδα της ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) μπορεί να παραμένουν χαμηλά ακόμη και χρόνια μετά.  Τα επίπεδα των παραγόντων 3 (C3) και 4 (C4) του συμπληρώματος ομαλοποιούνται τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση.  Όσον αφορά την απάντηση με παραγωγή αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, φαίνεται ότι αυτή είναι φυσιολογική για αντιγόνα με τα οποία ο οργανισμός έχει έρθει σε επαφή στο παρελθόν ακόμη και χωρίς επαναληπτικό εμβολιασμό, ενώ είναι πλήρως κατεσταλμένη για νέα αντιγόνα κατά την άμεση μετά τη μεταμόσχευση περίοδο.  Συγκεκριμένα, οι τίτλοι των αντισωμάτων κατά αντιγόνων όπως της τοξίνης του τετάνου, της τοξίνης της διφθερίτιδας και του ιού της ιλαράς μπορούν να ανιχνευθούν μέσα στις πρώτες εκατό ημέρες μετά τη μεταμόσχευση με ή χωρίς επαναληπτικό εμβολιασμό κατά των αντιγόνων αυτών (Lum 1987).  Τα αντισώματα αυτά προέρχονται από το δότη του μοσχεύματος, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα κάποια από αυτά να προέρχονται από το δέκτη, είτε από εναπομείναντα αντισώματα ή λεμφοκύτταρα Β που παράγουν αντισώματα, είτε ακόμη μέσω μετάγγισης προιόντων αίματος.  Επομένως, με την εξαίρεση της προγραμματισμένης από πριν αυτόματης παραγωγής αντισωμάτων από τα λεμφοκύτταρα Β, τα κύτταρα αυτά είναι παντελώς ανεπαρκή να απαντήσουν σε εξωτερικά ερεθίσματα τους πρώτους τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση (Lum 1987).   
	     Η αρχική και η αναμνηστική απάντηση με παραγωγή αντισωμάτων σε καινούργια αντιγόνα αποκαθίσταται πλήρως μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από τη μεταμόσχευση.   Σε ασθενείς όμως, που εμφανίζουν χρόνια GVHD, η παραγωγή αντισωμάτων παραμένει ανεπαρκής, τόσο μετά από επαφή με καινούργια αντιγόνα όσο και για τη μετάβαση σε δεύτερο χρόνο από την παραγωγή ανοσοσφαιρινών IgM σε ανοσοσφαιρίνες IgG.  Τα τρία τέταρτα των ασθενών αυτών παρουσιάζουν διαταραχή της λειτουργίας των λεμφοκυττάρων Β, σε αντίθεση με ασθενείς που δεν πάσχουν από χρόνια GVHD και από τους οποίους μόνο το ένα τρίτο εμφανίζει διαταραχή στα λεμφοκύτταρα Β (Lum 1987).        
	     Οι λοιμώξεις που εμφανίζονται μετά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του ανοποιητικού συστήματος των ασθενών σε κάθε χρονική στιγμή.  Συγκεκριμένα, η σειρά με την οποία οι επιμέρους παράμετροι του ανοσοποιητικού συστήματος επανέρχονται στα φυσιολογικά αριθμητικά και λειτουργικά επίπεδα καθορίζει το είδος των λοιμώξεων που επικρατεί σε κάθε χρονική περίοδο μετά τη μεταμόσχευση (Meyers 1986).    
	     Η εκσεσημασμένη ουδετεροπενία και οι κατεστραμμένοι ανατομικοί φραγμοί του δέρματος και των βλεννογόνων αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση λοίμωξης αμέσως μετά τη μεταμόσχευση και μέχρι την εγκατάσταση του μοσχεύματος (Meyers 1986).  Κατά την περίοδο αυτή κυριαρχούν οι βακτηριακές λοιμώξεις, οι λοιμώξεις από Candida albicans και οι λοιμώξεις από τον ιό του απλού έρπητα (HSV) (Meyers 1986).  Η βακτηριαιμία αποτελεί την πιο συχνή εργαστηριακά αποδεδειγμένη λοίμωξη κατά την περίοδο της ουδετεροπενίας, με κύρια παθογόνα τους αρνητικούς για κοαγκουλάση σταφυλοκόκκους και τα εντεροβακτηριοειδή.  Η μακροχρόνια χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων στους ασθενείς αυτούς φαίνεται να προδιαθέτει σε βακτηριαιμία (Meyers 1986).   
	     Οι λοιμώξεις από τον HSV είναι αποτέλεσμα αναζωπύρωσης του ιού που βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση, λόγω της βαριάς ανοσοκαταστολής που ακολουθεί τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού.  Οι λοιμώξεις αυτές εμφανίζονται στο 70-80% των ασθενών που είναι οροθετικοί για τον HSV (HSV-οροθετικοί) (Meyers 1986).  Ο στοματοφάρυγγας αποτελεί την κύρια εντόπιση λοίμωξης από HSV.  Οι τοπικές βλάβες μπορεί να είναι βαριές και να αποτελέσουν την πύλη εισόδου για βακτήρια καθώς και την πηγή μετάδοσης της λοίμωξης σε παρακείμενα όργανα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση οισοφαγίτιδας ή  πνευμονίας από HSV (Meyers 1986).  Η εισαγωγή της ακυκλοβίρης τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία των λοιμώξεων από HSV μείωσε σημαντικά τη συχνότητα και τη βαρύτητα των λοιμώξεων αυτών μετά από μεταμόσχευση (Meyers 1986).        
	     Οι λοιμώξεις που επικρατούν σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού από την εμφάνιση εγκατάστασης του μοσχεύματος μέχρι τη συμπλήρωση τριών μηνών μετά τη μεταμόσχευση είναι οι ιογενείς λοιμώξεις, οι μυκητιασικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις από πρωτόζωα (Meyers 1986).  Πριν από δύο δεκαετίες, η εμφάνιση διάμεσης πνευμονίτιδας από Pneumocystis carinii αποτελούσε σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνητότητας των ασθενών που υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, όμως η εισαγωγή της τριμεθοπρίμης/σουλφαμεθοξαζόλης τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία της λοίμωξης αυτής σχεδόν την εξαφάνισε.  Λοιμώξεις από τους μύκητες Candida albicans και ασπέργιλλο εμφανίζονται συχνά, εντοπίζονται συνήθως στα σπλαγχνικά όργανα, και έχουν κακή πρόγνωση (Meyers 1986). 
	     Οι περισσότερες ιογενείς λοιμώξεις που εμφανίζονται μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού είναι το αποτέλεσμα αναζωπύρωσης ιών που βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση λόγω της βαριάς ανοσοκαταστολής των ασθενών αυτών.  Όμως, δεδομένου ότι η πρώτη επαφή με τους ιούς μετά τη μεταμόσχευση αποτελεί την πρώτη έκθεση του νεοσυσταθέντος ανοσοποιητικού συστήματος σε αυτούς, οι ιογενείς λοιμώξεις πρέπει να θεωρούνται «πρωτογενείς» και όχι «αποτέλεσμα αναζωπύρωσης» (Meyers 1986).  Η εμφάνιση οξείας GVHD αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της βαρύτητας των ιογενών λοιμώξεων, με κύριο εκπρόσωπο τις λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) (Meyers 1986).  Ο CMV ευθύνεται για ένα σύνολο εκδηλώσεων από τις οποίες πιο σοβαρή είναι η πνευμονία.  Πνευμονία από CMV εμφανίζεται κατά προσέγγιση στο 15% των ασθενών που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση και έχει θνησιμότητα που προσεγγίζει το 85%.  Ασθενείς που είναι CMV-οροθετικοί βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση λοίμωξης από CMV σε σύγκριση με ασθενείς που είναι CMV-οροαρνητικοί και των οποίων η πηγή μόλυνσης είναι είτε το μόσχευμα είτε μεταγγισθέντα προιόντα αίματος.  Η πνευμονία από CMV εμφανίζεται σπάνια μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  Ο CMV αποτελεί το πιο συχνό αίτιο λοιμώδους οισοφαγίτιδας μετά τον περιορισμό των περιπτώσεων οισοφαγίτιδας από τον HSV με τη χρήση της ακυκλοβίρης, καθώς και επίμονης ναυτίας και εμέτων μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  Άλλα σύνδρομα από CMV είναι η ηπατίτιδα, η λευκοπενία και η αμφιβληστροειδοπάθεια (Meyers 1986).  Τέλος, η εισαγωγή της γκανσικλοβίρης στις αρχές της δεκαετίας συνέβαλε κατά μείζονα τρόπο στην πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων από CMV σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  
	     Οι λοιμώξεις από αδενοϊό εμφανίζονται κατά προσέγγιση στο 5% των ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού, κυρίως δε αμέσως μετά την εγκατάσταση του μοσχεύματος (Meyers 1986).  Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι το αποτέλεσμα αναζωπύρωσης λανθάνοντος ιού και είναι ασυμπτωματικές, όμως στο 20% αυτών πρόκειται για λοιμώξεις με σπλαγχνική εντόπιση όπως η πνευμονία, η ηπατίτιδα ή η νεφρίτιδα και οι οποίες συνήθως καταλήγουν στο θάνατο του ασθενούς (Meyers 1986).  Έχει αναφερθεί ότι οι ασθενείς που πάσχουν από GVHD είναι πιο επιρρεπείς σε λοίμωξη από αδενοϊό (Meyers 1986).  Τέλος, οι λοιμώξεις από τους αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας όπως ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (respitatory syncytial virus, RSV), ο ιός της γρίππης, ο ιός της παραγρίππης και οι εντεροιοί, παίζουν σημαντικό ρόλο στην κλινική πορεία και την έκβαση ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού και κυρίως στους δέκτες αλλομοσχευμάτων (Meyers 1986). 
	     Οι βακτηριακές λοιμώξεις συνεχίζουν να εμφανίζονται μετά την εγκατάσταση του μοσχεύματος με συχνότητα και φάσμα μικροοργανισμών παρόμοια με αυτά που παρατηρούνται κατά τη αρχική φάση της ουδετεροπενίας (Meyers 1986).  Η εμφάνιση GVHD στον πεπτικό σωλήνα των ασθενών φαίνεται να διευκολύνει την είσοδο παθογόνων μικροοργανισμών (Meyers 1986).                            
	     Η τρίτη ή όψιμη περίοδος κινδύνου για την εμφάνιση λοιμώξεων αρχίζει τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού (Meyers 1986).  Το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών που δεν πάσχουν από χρόνια GVHD αποκαθίσταται προοδευτικά με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του κινδύνου για βαριές λοιμώξεις και την επικράτηση κοινών λοιμώξεων με την πάροδο του χρόνου.  Αντίθετα, ασθενείς που εμφανίζουν χρόνια GVHD έχουν περιορισμένες δυνατότητες ανοσοποιητικής απάντησης οι οποίες επιπλέον καταστέλλονται από τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων για τον περιορισμό της GVHD (Meyers 1986).   
	     Οι λοιμώξεις που επικρατούν τρεις μήνες μετά τη μεταμόσχευση περιλαμβάνουν λοιμώξεις του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος καθώς και δερματικές λοιμώξεις (Meyers 1986).  Λοιμώξεις από Streptococcus pneumoniae εμφανίζονται συχνά λόγω της ελλειμματικής οψωνινοποίησης και της ανεπαρκούς παραγωγής αντισωμάτων ακόμη και μετά από νέα έκθεση στο αντιγονικό ερέθισμα (Meyers 1986).                   
	     Η λοίμωξη από τον ιό της ανεμευλογιάς (VZV) αποτελεί την πιο σημαντική δερματική λοίμωξη μετά τη μεταμόσχευση.  Εμφανίζεται στο 30% όλων των ασθενών και στο 45% αυτών που πάσχουν από χρόνια GVHD (Meyers 1986).  Ο διάμεσος χρόνος εμφάνισης είναι τέσσερις με πέντε μήνες μετά τη μεταμόσχευση.  Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις λοίμωξης από VZV είναι αποτέλεσμα αναβίωσης του ιού από λανθάνουσα φάση (Meyers 1986).  Μετά τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τη μεταμόσχευση οι λοιμώξεις από VZV περιορίζονται κυρίως σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς λοίμωξης του τύπου της παιδικής ανεμευλογιάς.  Η αποκατάσταση της ανοσίας κατά του VZV φαίνεται να αποτελεί την αιτία της απουσίας δεύτερης αναβίωσης του ιού καθώς και της μείωσης των περιπτώσεων λοίμωξης μετά την παρέλευση ενός χρόνου μετά τη μεταμόσχευση.  Το 85% των περιπτώσεων έρπητα ζωστήρα έχει σαφή δερμοτομιακή κατανομή του εξανθήματος, ενώ το 15% αυτών παρουσιάζει διάχυτη έκθυση παρότι πρόκειται για αναζωπύρωση και όχι για εξωγενή έκθεση στον ιό (Meyers 1986).  Η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης ειδικής κατά του VZV (Varicella-zoster immune globulin, VZIG) συνιστάται σε ασθενείς που ήρθαν σε επαφή με άτομο το οποίο πάσχει από ενεργό λοίμωξη από VZV (Meyers 1986).          
	     Πριν την ανεύρεση φαρμάκων με αντι-ιική δράση, το 10% των ασθενών που υποβάλλονταν σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικού ιστού και εμφάνιζαν λοίμωξη από VZV κατέληγαν.  Η λοίμωξη από VZV στους ασθενείς αυτούς συχνά συνοδευόταν από βακτηριακή επιμόλυνση και σχηματισμό ουλών, μεθερπητική νευραλγία, ή οφθαλμικό έρπητα με επακόλουθη τύφλωση (Meyers 1986 1986).  Η ακυκλοβίρη απετέλεσε σταθμό στη θεραπεία των λοιμώξεων απο VZV σχεδόν εκμηδενίζοντας την κακή πρόγνωση τους.  
	     Όλα τα παραπάνω έχουν εκτεταμένα μελετηθεί σε ενήλικες ασθενείς, όμως οι γνώσεις μας για ότι αφορά τον παιδικό πληθυσμό είναι ιδιαίτερα περιορισμένες (Wasserman και συν. 1989, Kawasaki και συν. 1996, Wacker και συν. 1989, Viscoli και συν. 1991).                                                                    
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